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الرحيم الرحمن الله بسم

كثير ابن تفسير مقدمة
المرعشلي الرحمن عبد يوسف الدكتور بقلم

العالم المام الشيخ هو وأنسبه اسمه كثير ابن الحافظ ترجمة 
عمر بن إسماعيل ، الفداء أبو ، الدين عماد ، البارع المفيد الحافظ

 ) البصروأي2(   ) القيسي1(  ذرع بن كثير بن ضوء بن كثير بن
ابن لنا . وأيذكر الشافعي - الدمشقي الشام لبصري - نسبة الصال

قرشي أنه وأالده ترجمة  في33 / 14"  وأالنهاية " البداية في كثير
. وأقد نسب وأبايديهم الشرف إلى ينتسبون " وأهم " حصلة بني من

في كثير ابن ترجمة على حاشيته ) في   ه1396 ( ت الزركلي ساق
حول  ) خلفا3) (    ه1400 الخامسة " ( الطبعة " العلم كتابه

: نصه  ما184 / 14"  وأالنهاية " البداية كتابه : ( في فقال اسمه
حاشية . وأعليه الشافعي القرشي ضو بن كثير بن إسماعيل كتبه

بن " : اسماعيل الكامنة " الدرر . وأفي الصاول بسائر : كذا للطابع
نسخة في كما العبسي - أوأ القيسي كثير بن ضوء بن كثير بن عمر

- - مخطوطة التبيان نسخة على أثبتناه فيما - وأاعتمدنا منه أخرى
ثبت - في للزركلي - الكلم . وأرأيت وأالوضوح بالتقان لتميزها

هذا الشعر من بيت في كثير ابن بخط إجازة - مخطوط النذروأمي
انتهى كثير بن إسماعيل * وأكاتبه بشرطة سئلت قد ما : أجزتهم نصه

ابن عن الزركلي أوأردهما اللذان النصان وأهذان الزركلي ذكره ما
هو لما " خلفا كثير بن " إسماعيل أنه باسمه فيما يصرح نفسه كثير

، للجد النتساب باب من " هما كثير بن عمر بن " إسماعيل مشهور
ذلك في أيضا لجده انتسب . وأممن عصره في شائعا هذا كان وأقد

بابن أيضا ) وأالملقب   ه744 ( ت الهادي عبد ابن المام العصر
أوأردته كما التحقيق على اسمه بينما ، العلى لجده نسبة قدامة

عبد بن الحميد عبد بن الهادي عبد بن احمد بن محمد ، المصادر
كثير ابن ترجمن  ) . وأقد4(  قدامة بن محمد بن يوسف بن الهادي
: وأالده اسم  فذكر33 / 14"  وأالنهاية " البداية في لوالده نفسه

حفص أبو الدين شهاب الخطيب . وأهو الوالد  - توفي703-  ( وأفيها
طبقات ذيل ،  ) الحسيني1) * (  . . . ) . * ( هامش كثير بن عمر

 )3 . ( 373 / 1 الكامنة الدرر ، حجر  ) ابن2 . ( 57 ص الحفاظ
في المحرر ، الهادي عبد  ) ابن4 . ( 320 / 1 العلم ، الزركلي
اختلف وأنشاته  / مولده6 . ( * ) / صافحة  بتحقيقنا36 / 1 الحديث
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الحسيني فقال أقوال ثلثة على وألدته سنة تحديد في المؤرخون

سنة  : ( وألد57 " ص الحفاظ طبقات " ذيل ) في   ه765 ( ت
" ) في   ه852 ( ت حجر ابن الحافظ ) . وأقال وأسبعمائة إحدى
) . بيسير بعدها أوأ سبعمائة سنة  : ( وألد374 / 1"  الكامنة الدرر
 :361 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل ) في   ه911 ( ت السيوطي وأقال
وألسنا ، الخلف هذا على المتأخروأن ) وأتابعهم سبعمائة سنة ( وألد

إلى نميل لكننا ، قرائن وأجود لعدم القوال هذه بين الترجيح نستطيع
هذا صااحب الحسيني معاصارة  ) بسبب701(  سنة كانت وألدته أن

" وأالنهاية " البداية في نفسه كثير ابن وألتصريح ، كثير لبن القول
ثلثا سنة وأالده وأفاة حين سنين ثلثا كان عمره  أن34 / 14

مدينة أعمال " من القرية " مجيدل في كثير ابن وألد . وأقد وأسبعمائة
القرية مجيدل عن وأيحدثنا ، منها الشرق ناحية  ) إلى1" (  " بصرى

ثلثا ابن صاغيرا ذاك إذ وأكنت ، الزيتون عند الشمالية بمقبرتها وأدفن
سبع سنة في بعه من تحولنا ثم ، كالحلم إل أدركه ل نحوها أوأ سنينن

لنا كان وأقد ، الوهاب عبد الدين كمال صاحبة دمشق إلى وأسبعمائة
، خمسين سنة إلى وأفاته تأخرت وأقد ، شفوقا رفيقا وأبنا شقيقا

العلم يطلب نشأ دمشق ) . وأفي العلم في يديه على فاشتغلت
" ) في   ه945 ( ت الداوأدي يقول ، المتون وأيحفظ الشيوخ وأيسمع
حفظ على وأأقبل ، الكثير  : ( وأسمع112 / 1"  المفسرين طبقات
في برع حتى وأالتاريخ وأالرجال ، وأالعلل السانيد وأمعرفة ، المتون

" شذرات ) في   ه1089 ( ت العماد ابن ) وأيقول شاب وأهو ذلك
وأحفظ  ،718 سنة " وأعرضه " التنبيه  : ( وأحفظ231 / 6"  الذهب

عائلته عن كثير ابن حدثنا وأقد " ) . عائلته الحاجب ابن " مختصرا
حوادثا  في33 / 14 ) 3" (  وأالنهاية " البداية في أسرته وأأفراد

 ) قال   ه703(  سنة
كثير بن عمر حفص أبو الدين شهاب الخطيب وأهو الوالد توفي وأفيها

وأهم ، حصلة بني من القرشي ذرع بن ضو بن كثير بن ضو بن
المزي شيخنا بعضها على وأقف ، نسب بأيديهم الشرف إلى ينتسبون
: القرشي ذلك بسب نسبي في يكتب فصار ، به وأابتهج ذلك فاعجبه

، أذرعات وأبين بينها ، بصري غربي الشركوين لها يقال قرية من ،
أخواله عند بالعلم وأاشتغل ، وأستمائة أربعين سنة حدوأد في بها وألد
جمل وأحفظ ، حنيفة أبي مذهب في البداية فقرأ ، ببصرى عقبة بني

حتى العرب أشعار وأحفظ ، وأاللغة وأالعربية بالنحو وأعني ، الزجاجي
من وأقليل وأالمراثي المدح في الرائق الفائق الجيد الشعر يقول كان
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، يزار حيث البلد شمالي الناقة بمنزل بصرى بمدارس وأقرر ، الهجاء

انتقل ثم ، ذلك بصحة أعلم وأالله الناس عند المشهور المبرك وأهو
،  ) الحسيني1) * (  * ( هامش بصرى شرقي القرية خطابة إلى
( طبعة وأالنهاية البداية ، كثير  ) ابن2 . ( 57 ص الحفاظ تذكرة ذيل

 /7 . ( * ) / صافحة نفسه  ) المصدر3 . ( 33 / 14)  العلمية الكتب
، الفزازي الدين تقي وأالشيخ النواوأي عن وأأخذ ، للشافعي وأتمذهب

، الزملكاني ابن العلمة شيخنا أخبرني فيما وأيحترمه يكرمه وأكان
مجيدل الخطابة إلى تحول ثم ، سنة عشرة اثنتي من نحوا بها فاقام
وأكفاية خير في طويلة مدة بها فاقاما ، الوالدة منها التي القرية
وألكلمه ، الناس عند مقول وأله ، جيدا يخطب وأكان ، كثيرة وأتلوأة

يرى لما البلد في القامة يؤثر وأكان ، وأحلوأته وأفصاحته لديانته وأقع
من أوألد عدة له وألد وأقد ، وألعياله له الحلل وأجود الرفق من فيها

ثم ، وأإدريس يونس ثم إسماعيل أكبرهم ، قبلها أخرى وأمن الوالدة
أنا ثم ، عدة وأأخوات وأمحمد العزيز وأعبد الوهاب عبد الوالدة من

دمشق قدم قد كان لنه إسماعيل الخ باسم وأسميت ، أصاغرهم
، النحو في مقدمة وأقرأ وأالده على القرآن حفظ أن بعد بها فاشتغل
وأحصل الفزاري الدين تاج العلمة على وأشرحه التنبيه وأحفظ

إنه ثم ، الزملكاني ابن شيخنا لي قاله ، الفقه أصاول في المنتخب
الوالد فوجد ، وأمات أياما فمكث البرانية الشامية سطح من سقط
ذلك بعد أنا له وألدت فلما ، كثيرة بأبيات وأرثاه كثيرا وأجدا عليه

إسماعيل وأأصاغرهم وأآخرهم إسماعيل أوألده فاكبر ، باسمه سماني
لنا ذكرت ) . شيوخه بقي لمن بخير وأختم سلف من الله فرحم ،

الدين : برهان وأهم شيوخه من  ) شيخا16(  أسماء المصادر
ثم ، عليهما تفقه  ) وأقد2(  شهبة قاضي ابن  ) وأالكمال1(  الفزاري

الكمال " تهذيب عليه وأقرأ وألزمه ، المزي الحجاج أبا الحافظ صااهر
( السويدي ابن وأسمع ، تصانيفه أكثر عليه وأسمع  ) ،3(  عنه " وأأخذ

 ) ،6(  الشحنة ابن من وأسمع  ) ،5(  عساكر بن وأالقاسم  ) ،4
 ) وأأجاز9(  الرضي وأابن  ) ،8(  المدي  ) وأاسحاق7(  الزراد وأابن

 )12(   ) وأالختني11(   ) وأالواني10(  : الدبوسي مصر من له
بحبه ففتن تيمية ابن الدين تقي الشيخ عن الكثير وأأخذ ، وأغيرهم
، آرائه من كثير في له وأاتباع ، عنه وأمناضلة ، به خصوصاية له وأكانت
 ) . وأقرأ13(  بسببه وأامتحن الطلق مسالة في برايه يفتي وأكان

،  ) وأالطبقة15(  الحجار  ) وأسمع14(  الصافهاني على الصاول
112 / 1"  المفسرين " طبقات ) في   ه945(  الداوأدي وأاعتبر

4



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
" المعجم في شيخه : ( وأذكره فقال شيوخه جملة من الذهبي

تلميذه من وأاحد سوى المصادر لنا تذكر لم " ) . تلميذه المختص
) في   ه1089 ( ت العماد ابن قال ، حجي ابن الدين شهاب هو فقط

ابن منهم ، كثيرة  : ( وأتلمذته232 - 231 / 6"  الذهب " شذرات
لمتون أدركناه من - أحفظ كثير ابن شيخه في - أي فيه وأقال حجي

أقرانه وأكان ، وأسقيمها وأصاحيحها وأرجالها بجرحها وأأعرفهم الحاديث
كثرة على به اجتمعت أني أعرف وأما ، بذلك له يعترفون وأشيوخه

* خلف أنه نرجح  ) لكننا16) (  منه وأاستفدت إل إليه ترددي
 )2 . ( 57 ص الحفاظ تذكرة ذيل ،  ) الحسيني1) * (  ( هامش
،  ) الحسيني5  ،4  ،3 . ( 112 / 1 المفسرين طبقات ، الداوأدي
 /1 الكامنة الدرر ، حجر  ) ابن9  ،8  ،7  ،6. (  السابق المصدر

، حجر  ) ابن13. (  نفسه  ) المصدر12  ،11  ،10 . ( 374
 )14 . ( 112 / 1 المفسرين طبقات ، وأالداوأدي ، نفسه المصدر
ذيل ،  ) السيوطي15 . ( 112 / 1 المفسرين طبقات ، الداوأدي

طبقات في الداوأدي  ) وأذكره16 . ( 361 ص الحفاظ تذكرة
بسبب التلميذ من  / كثيرا8  . ( * ) / صافحة112 / 1 المفسرين

" ) في   ه765 ( ت الحسيني قال ، المدارس في بالتدريس اشتغاله
وأالتنكزية ، الصالح أم مشيخة  : ( وأوألي58 " ص الحفاظ تذكرة ذيل
المفسرين " طبقات ) في   ه945 ( ت الداوأدي ) . وأقال الذهبي بعد
الحديث دار - مشيخة - وألي السبكي موت  : ( وأبعد112 / 1" 

) في   ه765 ( ت الحسيني قال العلمية وأمكانته ) . أخلقه الشرفية
في وأبرع : وأناظر وأدرس  : ( وأأفتي58 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل
. . . وأذكره وأالعلل الرجال في النظر وأأمعن وأالنحو وأالتفسير الفقه

"  في " وأقال الحفاظ " طبقات مسودة في الذهبي
) نقاد وأمفسر ، محقق وأمحدثا ، متقن فقيه " : هو المختص المعجم

 /1"  الكامنة " الدرر ) في   ه852 ( ت حجر ابن الحافظ وأقال ،
كثير وأكان ، وأرجاله متونه في مطالعة بالحديث  : ( وأاشتغل374

، حياته في البلد في تصانيفه سارت المفاكهة حسن ، الستحضار
في المحدثين طريق على يكن وألم ، وأفاته بعد الناس بها وأانتفع

، فنونهم من ذلك وأنحو النازل من العالي وأتمييز العوالي تحصيل
هذا كثير ابن عن السيوطي دفع ) وأقد الفقهاء محدثي من هو وأإنما

: العمدة  ( قلت362 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل في فقال التهام
وأاختلف وأعلله ، وأسقيمه الحديث صاحيح معرفة الحديث علم في

من فهو ذلك وأنحو وأالنازل العالي وأأما ، وأتعديل جرحا وأرجاله ، طرقه
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في السيوطي نوافق ) . وألسنا المهمة الصاول من ل ، الفضلت

الذي كثير ابن عصر في خاصاة الفضلت من وأالنازل العالي اعتبار
كتب روأاية على علماؤه حرص وأالذي ، إليه بالسناد الروأاية استمرت

( الحسيني أوأرد وأقد ، العالية بالسانيد شيوخهم عن المحدثين الئمة
طريق من مسندا  حديثا59 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل ) في   ه765

بقراءتي كثير ابن الدين عماد الحافظ : ( أخبرنا كثير ابن الحافظ
أيضا لي أجاز - وأقد طالب أبي بن أحمد العباس أبو : أخبرنا قال عليه
أبو : أخبرنا قال اللتي بن المنجا أبو : أخبرنا - قال المذكور أحمد

أبو : أخبرنا قال ، الفارسي محمد : أخبرنا قال ، الصوفي الوقت
: أخبرنا قال ، البغوي القاسم أبو : أخبرنا قال ، سريج أبي بن محمد

عن ، الزبير أبي عن ، سعد بن الليث : حدثنا قال الباهلي الجهم أبو
: " وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال ، قال عنه الله رضي جابر

وأالترمذي ، داوأد أبو " روأاه النار الشجرة تحت بايع ممن أحد يدخل ل
 ) رجال10(  يتضمن إسناد ) فهذا الليث عن ، قتيبة عن وأالنسائي ،

  ه945 ( ت الداوأدي . وأذكره العلو غاية في وأهو ، قروأن ثمانية خلل
العلماء قدوأة : ( كان  فقال112 / 1"  المفسرين " طبقات ) في

الحافظ تلميذه . . وأقال وأاللفاظ المعاني أهل وأعمدة ، وأالحفاظ
، الحاديث لمتون أدركناه من أحفظ : كان حجي بن الدين شهاب

أقرانه وأكان ، وأسقيمها وأصاحيحها وأرجالها بتخريجها وأأعرفهم
الفقه من كثيرا شيئا يستحضر وأكان ، بذلك له يعترفون وأشيوخه
، الذهن صاحيح ، الفهم جيد فقيها وأكان النيسان قليل ، وأالتاريخ
مشاركة العربية في وأيشارك ، وأقت آخر " إلى " التنبيه وأيحفظ

ترددي كثرة على به اجتمعت أني أعرف وأما ، الشعر وأينظم ، جيدة
بعد الصالح أم مشيخة : ( وأوألي ) . وأيقول منه وأاستفدت إل إليه

الشرفية الحديث دار مشيخة السبكي موت وأبعد ، الذهبي موت
" ) في   ه1089 ( ت العماد ابن ) وأذكر منه أخذت ثم ، يسيرة مدة

روأي : إمام فيه حبيب ابن  . ( وأقال231 / 6"  الذهب شذرات
، وأصانف وأجمع سمع ، التأوأيل أرباب وأزعيم ، وأالتهليل التسبيح
أوأراق وأطارت ، وأأفاد وأحدثا ، وأشنف بالفتوى السماع وأأطرب

رياسة إليه وأانتهت ، وأالتحرير بالضبط وأاشتهر ، البلد إلى فتاوأيه
 / تمر9 : / صافحة القائل وأهو ، وأالتفسير وأالحديث التاريخ في العلم

ذاك عائد فل تنظر وأالعين الجال إلى * نساق وأإنما تتري اليام بنا
الشوكاني وأقال المكدر المشيب هذا زائل * وأل مضى الذي الشباب

الفقه في  : ( وأبرع153 / 1"  الطالع " البدر ) في   ه1250 ( ت
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) وأدرس وأأفتى ، وأالعلل الرجال في النظر وأأمعن ، وأالنحو وأالتفسير
، القران علوم في شتى كتبا كثير ابن الحافظ ألف . مؤلفاته
. قال وأالتاريخ ، وأالتراجم ، وأالسيرة ، وأالفقه ، وأالتوحيد ، وأالحديث
 : ( وأله58 " ص الحفاظ تذكرة " ذيل ) في   ه765 ( ت الحسيني
)   ه852 ( ت العسقلني حجر ابن الحافظ ) وأقال مفيدة تصانيف

في البلد في تصانيفه  : ( سارت374 / 1"  الكامنة " الدرر في
( أسماء كتبه من وأصالنا ) . وأقد وأفاته بعد الناس بها وأانتفع ، حياته

من وأصالنا لما وأسنعرض ، فقط  ) كتب8(  منها طبع ،  ) كتابا22
: العظيم القران  - تفسير1:  موضوعاتها ترتيب حسب ، مؤلفاته

آخر عليه للكلم خاصاا فصل أفردنا وأقد ، أيدينا بين الذي الكتاب وأهو
( وألغاته وأكتابته جمعه وأتاريخ القران  - فضائل2.  المقدمة هذه

 -3 . 49 / 2 " الذيل الدب " تاريخ في بروأكلمان بذكره  ) : انفرد1
بين فيه  ) . جمع2(  سنن أقوم إلى الهادي وأالسنن المسانيد جامع
الكتب إلى شيبة أبي وأابن ، يعلي وأأبي ، وأالبزاز ، أحمد المام مسند
أحاديث في وأالسنن الهدي : " كتاب البعض . وأيسميه الستة

 /1"  العارفين " هدية في البغدادي " . قال وأالسنن المسانيد
الكتب بدار مخطوطة نسخة منه ) . وأيوجد أجزاء ثمانية  : ( في215

ابن الحافظ  ) . قال3(  الحديث في الكبرى  - الحكام4.  المصرية
كتاب في  : ( وأشرع374 / 1"  الكامنة " الدرر في العسقلني حجر
المفسرين " طبقات في الداوأدي ) وأقال يكمل لم الحكام في كبير

مجلدات منها كتب حافلة كثيرة أحكام في  : ( وأشروأع112 / 1" 
  - م5) .  الحج إلى

أدلة أحاديث " تخريج حجر ابن  ) . وأيسميه4(  الحديث في الصغرى
" الداوأدي " وأيسميه التنبيه " أدلة السيوطي وأيسميه " ، التنبيه

مرة لوأل  ) طبع1) * (  " . * ( هامش التنبيه أبواب على الحكام
وأطبع  ) صافحات207(  في   ه1347 عام بالقاهرة المنار بمطبعة

بمطبعة بآخرهما للبغوي التنزيل معالم وأتفسير كثير ابن تفسير مع
حاليا وأنشره بتصويره وأتقوم ) ،   ه1347(  عام القاهرة في المنار

تذكرة ذيل في الحسيني  ) ذكره2. (  بيروأت في المعرفة دار
 ،231 / 6 الذهب شذرات في العماد وأابن  ،58 ص الحفاظ

كشف في خليفة وأحاجي  ،153 / 1 الطالع البدر في وأالشوكاني
( بالصال العربي الدب تاريخ في وأبروأكلمان  ،573 ص الظنون
الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره3 . ( 49 / 2 ) الذيل اللماني

وأالداوأدي  ،361 ص الحافظ تذكرة ذيل في وأالسيوطي  ،374 / 1
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6 الذهب شذرات في العماد  . وأابن112 / 1 المفسرين طبقات في

 ،374 / 1 الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره4 . ( 231/ 
طبقات في وأالداوأدي  ،361 ص الحفاظ تذكرة ذيل في وأالسيوطي
البخاري صاحيح  - شرح6 / 10  . ( * ) / صافحة112 / 1 المفسرين

 - مسند7) .  البخاري شرح في : ( وأشرح حجر ابن  ) . قال1( 
" ص الحفاظ تذكرة " ذيل في السيوطي بذكره . انفرد الشيخين

 ) . قال2(  الصالي الحاجب ابن مختصر أحاديث  - تخريج8 . 361
مسند  - ترتيب9) .  الحاجب ابن مختصر أحاديث : ( وأخرج حجر ابن

تذكره " ذيل في السيوطي بذكره انفرد ، الحروأف على أحمد
، الحروأف على أحمد مسند : ( وأرتب  فقال361 " ص الحفاظ
التوحيد  - أحاديث10) .  يعلي وأأبي الطبراني زوأائد إليه وأضمن
الدب " تاريخ ذيل في بروأكلمان بذكره . انفرد الشرك على وأالرد

" البيان " جامع كتاب مع طبع أنه وأذكر  ،49 / 2 " باللمانية العربي
: الصلح لبن الحديث علوم  - مختصر11.    ه1297 عام دهلي في
ذلك مع اختصر  : ( وأقد374 / 1"  الكامنة " الدرر في حجر ابن قال

" كشف في خليفة حاجي ) وأذكره فوائد فيه وأله ، الصلح ابن كتاب
لبن الحديث علوم عنوان تحت  فقال1162 - 1161 " ص الظنون
الفوائد ذلك إلى . . . وأأضاف الدين عماد أيضا : ( وأاختصره الصلح

) ، للبيهقي " كلهما السنن كتاب إلى " المدخل من الملتقطة
بتحقيق طبع وأقد  ،49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في بروأكلمان وأذكره
علوم مختصر شرح الحثيث " الباعث وأسماه شاكر أحمد العلمة
 - الباعث12.  ذكره " التالي الحثيث " الباعث غير " وأهو الحديث
في بروأكلمان السم بهذا : ذكره الحديث علوم معرفة على الحثيث

: الهند في مخطوطتان لوجود  وأأشار49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل
" في أيضا السيوطي وأذكره ، رامپور في وأالثانية آصااف في وأاحدة

) . الحديث . . . وأعلوم : ( وأله  فقال361 " ص الحفاظ تذكرة ذيل
" كشف في خليفة حاجي : ذكره الجهاد طلب في  - الجتهاد13

حاصار لما منجك للمير كتبها : ( رسالة  وأقال10 " ص الظنون
215 / 1 العارفين هدية في البغدادي ) وأذكره إياس قلعة الفرنج
) إياس قلعة الفرنج حاصار لما منجك للمير كتبها ( رسالة باسم

" الجهاد في " رسالة  باسم320 / 1"  " العلم في الزركلي وأذكره
نسخ وأجود  على49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في بروأكلمان وأنص ،

( مطبوع . وأهو بالقاهرة الكتب وأدار ، بالهند آصااف في له مخطوطة
" طبقات في الداوأدي بذكره : انفرد التنبيه  - شرح14 ) . 3
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" التنبيه من كبيرة قطعة : ( وأشرح  فقال112 / 1"  المفسرين

: انفرد السماع مسألة شبهة حل في وأالقناع  - البلغة15" ) . 
يتعلق وأهو  ،1001 " ص الظنون " كشف في خليفة حاجي بذكره

اختصار في  - الفصول16.  وأالموسيقي الغاني سماع بمسألة
112 / 1"  المفسرين " طبقات في الداوأدي : ذكره الرسول سيرة
الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره1) * (  * ( هامش : ( وأله فقال

العماد  وأابن112 / 1 المفسرين طبقات في وأالداوأدي  ،374 / 1
ص الظنون كشف في خليفة  . وأحاجي231 / 6 الذهب شذرات في

 ،374 / 1 الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره2 . ( 550
طبقات في وأالداوأدي  ،361 ص الحفاظ تذكرة ذيل في وأالسيوطي
في   ه1396 عام مرة الوأل  ) طبع3 . ( 112 / 1 المفسرين

عسيران الله . عبد د بتحقيق طبعه وأأعيد ، بالقاهرة السلفية المكتبة
. ( *   ه1402 عام بالرياض اللواء وأدار ببيروأت الرسالة مؤسسة في

" شذرات في العماد ابن قال ) وأكذا صاغيرة  / سيرة11 ) / صافحة
 /2"  المكنون " إيضاح في البغدادي وأذكره  ،231 / 6"  الذهب

وأالضعفاء الثقات معرفة في  - التكميل17 ) . 1(  مطبوع  وأهو194
" " وأ " التهذيب كتاب بين ( جمع الحسيني  ) : قال2(  وأالمجاهيل

" : ( وأاختصر الداوأدي وأقال ) ، مجلدات خمس وأهو " ، الميزان
) ، التكميل " سماه " الميزان في تأخر ما " وأأضاف الكمال تهذيب
 -18" .  وأالضعفاء الثقات أسماء في " التكملة خليفة حاجي وأسماه
" طبقات ( وأعمل حجر ابن  ) : قال3(  الشافعيين الفقهاء طبقات

 : " ت خليفة حاجي " ) وأيسميه الشافعية
" : العارفين " هدية في البغدادي وأيسميه " ، الدين عماد : " طبقات

الشافعيين الفقهاء : طبقات الزركلي " وأيسميه العلماء " طبقات
بن محمد المام مناقب في النفيس  - الواضح19.  مخطوط " ،

 -20" .  الشافعي المام : " مناقب الداوأدي  ) . وأيمسيه4(  إدريس
" الحفاظ " ذيل في الحسيني . قال التاريخ  ) في5(  وأالنهاية البداية

وأخمسين أربعة " في وأالنهاية " البداية . . . وأكتاب  : ( وأله58 ص
 : ( وأجمع374 / 1"  الكامنة " الدرر في حجر ابن " . وأقال جزئا

إلى فيه وأصال ، مطبوع " ) وأهو وأالنهاية " البداية سماه الذي التاريخ
 - نهاية21.  بالبداية المسمى القسم وأهي ) ،   ه767(  سنة حوادثا
الفتن على الكلم وأيتضمن ، تاريخه تتمة وأهو وأالنهاية البداية

التاريخ في الدراري  - الكواكب22 ) . 6(  الزمان آخر في وأالملحم
:  وأقال1521 " ص الظنون " كشف في خليفة حاجي بذكره انفرد ،
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توفي أنه على المصادر أجمعت ) . وأفاته الكبير تاريخه من ( انتخبه

* ( الداوأدي يقول ، ذلك في خلف بينهم فيما يذكر وألم ،   ه774 سنة
العلوم بمطبعة   ه1357 عام مرة الوأل  ) طبع1) * (  هامش

عيد محمد بتحقيق طبعه وأأعيد ،  ) صافحة171(  في بالقاهرة
،   ه1400 عام دمشق في القلم بدار مستو الدين وأمحيي الخطراوأي

في الحسيني  ) ذكره2. (    ه1402 عام الرياض في اللواء وأبدار
 /1 المفسرين طبقات في  : وأالداوأدي58 ص الحفاظ تذكرة ذيل

في وأالشوكاني  ،231 / 6 الذهب شذرات في العماد وأابن  ،112
 . (471 ص الظنون كشف في خليفة  وأحاجي153 / 1 الطالع البدر

ذيل في وأالسيوطي  ،374 / 1 الكامنة الدرر في حجر ابن  ) ذكره3
 ،112 / 1 الحفاظ طبقات في وأالداوأدي  ،361 ص الحفاظ تذكرة
كشف في خليفة وأحاجي  ،231 / 6 الذهب شذرات في العماد وأابن

وأجود على  وأنص320 / 1 العلم في وأالزركلي  ،1106 ص الظنون
حياته في  ) كتبت3390(  رقم شستربتي في منه مخطوطة نسخة

منصور الحفيظ عبد بتحقيقه مؤخرا قام ) . وأقد   ه749(  سنة
"  ب المسمى ذيله حقق كما العربية المخطوطات معهد في الباحث

التراثا أخبار ( نشرة المطري الدين " لعفيف الشافعية طبقات ذيل
في الداوأدي  ) ذكره4 ) . ( 20 / 4 المخطوطات بمعهد الصادرة
ص الظنون كشف في خليفة وأحاجي  ،112 / 1 المفسرين طبقات
 ) نص5 . ( 215 / 1 العارفين هدية في وأالبغدادي  ،1840

طبع  وأقد48 / 2 الدب تاريخ ذيل في مخطوطاته على بروأكلمان
 ) جزءا14(  في   ه1348 عام بالقاهرة السعادة بمطبعة مرة الوأل
في العلمية الكتب بدار مؤخرا طبعه وأأعيد ،  ) مجلدات7(  ضمن

من مجموعة الن بتحقيقه وأيعمل ، مفهرسا   ه1404 عام بيروأت
" البداية عن مستقل  ) طبع6. (  بدمشق الفاضل المحققين

في   ه1396 عام مصر نهضة بدار عبيه أبو فهيم " بتحقيق وأالنهاية
" طبقات ) في   ه945  / ( ت12 . ( * ) / صافحة مجلدين

وأالعشرين السادس الخميس يوم في  : مات113 / 1"  المفسرين
ابن شيخه عند الصوفية بمقبرة وأدفن ، وأسبعين أربع سنة شعبان من

المصادر بين ) من   ه852 ( ت العسقلني حجر ابن وأينفرد ) ، تيمية
عمره أوأاخر في أضر  : ( وأكان374 / 1"  الكامنة " الدرر في فيذكر

- القديمة  ) المصادر1(  كثير ابن ترجمة  / مصادر13 ) . / صافحة
34 - 33 / 14 وأالنهاية البداية ، الترجمة صااحب نفسه كثير ابن

( الهادي عبد ) . - ابن   ه1404 بيروأت في العلمية الكتب دار ( طبعة
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شمس ، ) . الذهبي  ( مخطوط11 / 1 الحفاظ ) تذكرة   ه744 ت

" ) وأمسودة ( مخطوط المختص ) المعجم   ه748 ( ت الدين
المحاسن . - أبو الحسيني عنهما ) نقل " ( مخطوط الحفاظ طبقات

ناصار  . - ابن57 ص الحفاظ تذكرة ) ذيل   ه765 ( ت الحسيني
( ت العسقلني حجر  . ابن154 ص الوافر ) الرد   ه842 ( ت الدين
تغري  . - ابن39 / 1 الغمر  وأإنباء373 / 1 الكامنة ) الدرر   ه852
 . - السيوطي124 - 123 / 11 الزاهرة ) النجوم   ه874 ( ت بردي

يذكره  وألم361 ص الحفاظ تذكرة ) ذيل   ه911 ( ت الدين جلل ،
في ) الدارس   ه927 ( ت " . - النععيي المفسرين " طبقات في

)   ه945 ( ت  . - الداوأدي582 / 2  وأ37 - 36 / 1 المدارس تاريخ
بيروأت في العلمية الكتب دار  ( طبعة111 / 1 المفسرين طبقات
 /1 السعادة ) مفتاح   ه968 ( ت زادة كبرى ) . - طاش   ه1403
 ،10:  الظنون ) كشف   ه1067 ( ت خليفة  . - حاجي205 - 204

19،  238،  280،  439،  471،  550،  573،  1002،  1105، 
) شذرات   ه1089 ( ت العماد  . - ابن1840  ،1521  ،1162
حسب المصادر هذه  ) رتبنا1) * (   . * ( هامش231 / 6 الذهب

مجموعات أربع ضمن وأوأزعناها ، أصاحابها لوفيات الزمني التسلسل
، المخطوطات وأفهارس ، الحديثة وأالمراجع ، القديمة : المصادر
) إيضاح   ه1239 ( ت  / - البغدادي14 . ( * ) / صافحة وأالمجلت
( ت  . - الشوكاني215 / 1 العارفين وأهدية  ،194 / 2 المكنون

 . 153 / 1 الطالع ) البدر   ه1250
المطبوعات ) معجم   ه1351 ( ت - سركيس الحديثة المراجع
 . -86 / 1  م1927 لعام الحديثة التصانيف وأجامع  ،226:  العربية

) اللماني ( بالصال العربي الدب ) تاريخ   ه1376 ( ت بروأكلمان
 . -320 / 1 ) العلم   ه1396 ( ت  . - الزركلي49 - 48 / 2 الذيل

العلمي المجمع مطبوعات  ( من1 / 23 الزيارات ، محمود ، العدوأي
طبقات ذيل ، الدمشقي ) . - محمد   ه1375 عام بدمشق العربي
عمدة ، شاكر ) . - أحمد  ( مخطوط1 / 19  ،2 / 18:  الذهبي

1397 ( ت حسين محمد ، . - الذهبي كثير ابن الحافظ عن التفسير
، رضا عمر ،  . - كحالة247 - 242 / 1 وأالمفسروأن ) التفسير  ه

مخطوطات ، - الحلبي  . الفهارس284 - 283 / 2 المؤلفين معجم
عثمانية  . - نور200  ،10:  صاوفية آيا  . - كتبخانه53:  الموصال
: الدين وألي  . - كتبخانة48:  كتبخانة  . - حميدية13:  كتبخانة

 . - الفهرس19  ،4 / 5  وأ323 / 1:  الخديوية  . - فهرست134
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الثقافة مجلة ، حسن الغني عبد - محمد . المجلت التمهيدي
 . - أحمد19 - 17 ص  ،726 العدد  ،14 السنة ، بالقاهرة

، الطباخ  . - راغب108 - 103 / 10 ، الحج مجلة ، الشرباصاي
الدين  . - صالح377 - 376 / 18 بدمشق العلمي البحث مجلة

 . ( * ) / صافحة116 - 115 / 2 المخطوطات معهد مجلة ، المنجد
، أنواعه ، وأتطوره نشأته ،  ) تعريفه1(  التفسير  / علم15

اليضاح هو اللغة في التفسير وأالتأوأيل التفسير تعريف السرائيليات
 ) : ( وأل33(  آية ، الفرقان سورة في تعالى قوله وأمنه ، وأالتبيين
، وأتفصيل بيانا أي ) ، تفسيرا وأأحسن بالحق جئناك إل بمثل يأتونك

في آبادي الفيروأز . قال وأالكشف البانة أي الفسر من مأخوذ وأهو
: وأالتفسير ، المغطى وأكشف ، : البيان - : ( الفسر - فسر اللسان
عرفه فقد ، الصاطلح في ) . وأأما المشكل اللفظ عن المراد كشف

( علم " بأنه المحيط " البحر ) في   ه754 ( ت النحوي حيان أبو
وأأحكامها ، وأمدلولتها ، القران بالفاظ النطق كيفية عن يبحث

، التركيب حالة عليها تحمل التي وأمعانيها ، وأالتركيبية الفرادية
، الرجوع وأهو الوأل من مأخوذ اللغة في ) . وأالتأوأيل لذلك وأتتمات

الكلم - : ( أوأل " - أوأل المحيظ " القاموس في آبادي الفيروأز قال
) . فكأن الرؤيا : عبارة وأالتأوأيل ، وأفسره وأقدره : دبره وأتأوأله تأوأيل

في . وأالتأوأيل المعاني من يحتمله ما إلى الكلم أرجع المؤوأل
خالفه أوأ ظاهره أوأافق سواء ، معناه وأبيان الكلم : تفسير الصاطلح

في : ( القول تفسيره في بقوله الطبري جرير ابن يعينه ما وأهذا ،
في التأوأيل أهل : ( اختلف . . ) وأبقوله وأكذا كذا تعالى قوله تأوأيل
بين العلماء بعض . وأفرق التفسير مراده فإن ، ذلك ) وأنحو الية هذه

بلغه الكريم القرآن نزل وأتطوره التفسير . نشأة وأالتأوأيل التفسير
تبارك الله يقول ذلك وأفي ، الكلم في أساليبهم وأعلى ، العرب
ال رسول من أرسلنا  ) : ( وأما4(  الية ، إبراهيم سورة في وأتعالى
القرآن يفهمون الكرام الصحابة كان ) لذلك لهم ليبين قومه بلسان

وأمعرفة ، تفصيل فهمه أما ، وأأحكامه لظاهره بالنسبة أي ، جملته في
بسبب ، ذلك في تفاوأتوا فقد شئ منه عنهم يغيب ل بحيث دقائقه

يرجعون فكانوا ، النزوأل أسباب وأبمعرفة ، بلغتهم العلم في اختلفهم
لذا لهم فيفسره يفهموه لم فيما وأسلم عليه الله صالى النبي إلى
تتناوأل الحاديث من كبير عدد وأسلم عليه الله صالى عنه أثر فقد

عدد اشتهر وأسلم عليه الله صالى النبي وأفاة . وأبعد القرآن تفسير
" التقان في السيوطي منهم عد وأقد ، بالتفسير الصحابة من كبير
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، عباس وأابن ، مسعود وأابن ، وأعلي ، وأعثمان ، وأعمر ، بكر " : أبا
 )1) * (  * ( هامش موسى وأأبا ، ثابت بن وأزيد ، كعب بن وأأبي

" وأالمفسروأن " التفسير كتاب من الفصل هذا في الكلم اقتبسنا
 /16 . ( * ) / صافحة الذهبي حسين محمد الدكتور للمرحوم
. مصادر أجمعين عنهم الله رضي الزبير بن الله وأعبد ، الشعري
آياته أن حيث نفسه الكريم  - القران1 الصحابة عهد في التفسير

آخر موضع في يبين قد منه موضع في أجمل وأما ، بعضا بعضها يفسر
 ) :28(  الية ، المؤمن سورة في تعالى قوله تفسير ذلك فمن ،

الدنى العذاب ) بأنه يعدكم الذي بعض يصبكم صاادقا يك ( وأإن
 ) :77(  الية ، السورة آخر في تعالى لقوله ، الدنيا في المعجل

 -2) .  يرجعون فإلينا نتوفينك أوأ نعدهم الذي بعض نرينك ( فإما
كثيرا وأسلم عليه الله صالى النبي فسر فقد ، الشريفة النبوية السنة

 ) :44(  الية ، النحل سورة في تعالى قال ، القران آيات من
) ، يتفكروأن وألعلهم إليهم نزل ما للناس لتبين الذكر إليك ( وأنزلنا
المأثور التفسير بأبواب حافلة يجدها الحديث كتب إلى يرجع وأالذي

وأابن ، الترمذي روأاه ما ذلك من ، وأسلم عليه الله صالى النبي عن
صالى الله رسول قال ، قال مسعود ابن " عن " صاحيحه في حبان
اعتمد وأقد " ، العصر ) صالة الوسطى : " ( الصلة وأسلم عليه الله
 التفسير مؤلفي من كثير
، بالمأثور بالتفسير النوع هذا فسمي ، تفسره في الحديث على

: كان الصحابة  - أقوال3.  أيدينا بين الذي كثير ابن تفسير وأمنها
وألم ، القران في التفسير يجدوأا لم إذا عليهم الله رضوان الصحابة
إلى ذلك في رجعوا ، وأسلم عليه الله صالى الله رسول من يسمعوه

، العرب خلص من كانوا وألنهم ، القران نزوأل عاينوا لنهم اجتهادهم
، كلمهم في العرب وأمناحي ، وأمعانيها وأاللفاظ عاداتهم يعرفون

عمر يقول كما العرب ديوان هو الذي الشعر على ذلك في وأمعتمدين
عباس ابن الجليل الصحابي كان . وأقد عنه الله رضي الخطاب بن

عليه الله صالى النبي عن وأرد فقد ، ذلك من الكبر النصيب صااحب
" التأوأيل وأعلمه ، الدين في فقهه : " اللهم فقال له دعا أنه وأسلم
عهد على التفسير " . مدراس القرآن " بترجمان لقب وألذلك

وأتوزع ، العالم بلد من كثير المسلمين على الله فتح الصحابة
إليهم وأجلس علومهم معهم وأحملوا ، المفتوحة البلد في الصحابة

مدارس البلد هذه في فقامت ، عليهم يتتلمذوأن التابعين من كثير
هذه بين من وأاشتهرت ، التابعون وأتلميذها الصحابة أساتذتها علمية
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الصحابي : أستاذها المكرمة مكة  - مدرسة1:  هي ثلثا المدارس

، وأعكرمة ، وأمجاهد ، جبير بن : سعيد وأتلميذها ، عباس ابن الجليل
: أستاذها المنورة المدينة  - مدرسة2. . .  وأعطاء ، وأطاوأس
، العالية وأأبي ، أسلم بن : زيد وأتلميذها ، كعب بن أبي الصحابي

: أستاذها العراق  - مدرسة3. . .  القرظي كعب بن وأمحمد
، وأمسروأق ، : علقمة وأتلميذها ، مسعود بن الله عبد الصحابي
للتفسير أضيف . . . وأقد وأقتادة ، وأالحسن ، وأعامر ، وأمرة ، وأالسود

بدأ كما ، فيه يظهر الخلف وأبدأ ، التابعين أقوال العهد هذا في
المفسرين بعض رجوع بسبب السرائيليات الروأايات إليه يتسرب

على التفسير  / تدوأين17 . / صافحة وأالنصارى اليهود الكتابين لهل
بتدوأين المسلمون بدأ ، للهجرة الثاني القرن بداية مع التابعين عهد

، وأتبليغها حفظها في الروأاية على يعتمدوأن كانوا أن بعد ، علومهم
) أمره   ه101 ( ت العزيز عبد بن عمر الراشد الخليفة وأأصادر
، وأسلم عليه الله صالى الله رسول حديث بجمع الفاق في لعماله
تأليف المر أوأل له يفرد وألم ، الحديث أبواب من بابا التفسير وأكان
انفصل ثم ، منتهاه إلى مبدئه من سورة سورة القران يفسر خاص

الوألى المحاوألت تظهر وأبدأت ، الحديث عن تدريجيا التفسير
" التي القران " غريب بكتب تمثلث القران تفسير في للتاليف
( ت ) وأالكسائي   ه170 ( ت الرؤاسي ككتب فقط ألفاظه تناوألت

التي الوألى التفاسير ظهرت ثم ) ،   ه207 ( ت ) وأالفراء   ه189
جرير ) وأابن   ه273 ( ت ماجه ابن كتفسير وأاليات السور تناوألت

) وأابن   ه318 ( ت النيسابوري المنذر وأابن  ) ،310 ( ت الطبري
غريب الوألى التفاسير هذه ) . . . وأتناوألت   ه327 ( ت حاتم أبي

في وأالتابعين الصحابة وأأقوال الحديث من وأرد ما وأإيراد ، اللفاظ
للتفسير الوألى المحاوألت كانت التفسير . أنواع اليات بعض تفسير
وأما ، وأسلم عليه الله صالى الله رسول حديث من المأثور على تعتمد
العقلية العلوم لتدوأين ذلك بعد التفسير تدرج ثم ، السلف عن نقل

متأثرا فشيئا شيئا يتضخم الجانب هذا وأبدأ ، النقلي للتفسير إضافة
وأالعقائد ، المتشعبة وأالراء ، المتنوعة وأالعلوم ، العامة بالمعارف
العلمية الصاطلحات وأتحكمت بالتفسير ذلك كل وأامتزج ، المتباينة
الثقافات آثار وأظهرت ، الكريم القران بعبارات المذهبية وأالعقائد

الفنون من في برع من كل وأراح ، القران تفاسير في وأالفلسفات
: اللغوية : * التفاسير فيه برع الذي الفن على القران يفسر

وأمسائله وأالنحو ، وأوأجوهه العراب بجانب يهتم وأالنحوي ، فاللغوي
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، الزجاج فعل كما وأالشعرية الشواهد من وأيكثر ، وأخلفياته وأفروأعه

" . . . * المحيط " البحر في حيان " وأأبو " السبط في وأالواحدي
الحكماء بأقوال تفسيره في عني من : وأمنهم العقلية التفاسير

في الرازي الفخر فعل كما ، عليهم وأالرد شبههم يذكر ، وأالفلسفة
عني التي : وأهي الفقهية " . . . * التفاسير الغيب " مفاتيح تفسيره
الفقهية الفروأع وأإيراد ، أدلتها من الفقهية الحكام باستنباط مؤلفوها

الخرى المذاهب أصاحاب من خالفه من على الرد مع مذهبه وأفع كل
وأالقرطبي " ، القران " أحكام في الحنفي الحصاص فعل كما

" . . * التفاسير القران لحكام " الجامع تفسيره في المالكي
السابقة المم وأأخبار ، بالقصص مؤلفوها عني التي : وأهي التاريخية

وأضعها التي : وأهي الفرق . . . * تفاسير وأالخازن الثعلبي فعل كما ،
حسب الله كلم تأوأيل محاوألين ، المتباينة وأالعقائد الفرق أصاحاب
، الجبار عبد وأالقاضي ، وأالجبائي ، الرماني فعل كما ، مذاهبهم

مؤلفوها قصد التي : وأهي المتصوفة . . . * تفاسير وأالزمخشري
وأالشارت الباطنية السرار وأاستنباط ، وأالترهيب الترغيب نواحي

. . . / السلمي الرحمن عبد وأأبو ، عربي ابن فعل كما ، الرمزية
 تفسير بالمأثور  / التفسير18 صافحة

القرآن في جاء بما القران تفسير - هو النقلي التفسير - أوأ بالمأثور
عليه الله صالى الرسول عن أثر وأبما ، آياته لبعض تبيان من نفسه
. وأقد أجمعين عليهم تعالى الله رضوان وأالتابعين وأالصحابة وأسلم

هذا تطور خلل تدرج كما ظهورا أوألها التفاسير من النوع هذا كان
القرن في التدوأين إلى وأالتابعين الصحابة عصر في الروأاية من العلم
انفصل لما ثم ، بتدوأينه العلماء اهتم ما أوأل كان الحديث لن ، الثاني

فيه ظهر ما أوأل كان خاص بتأليف وأأفرد الحديث عن التفسير
في أجزاء ظهرت ثم ، عباس ابن عن طلحة أبي بن علي صاحيفة
 ) ،1(  جريج ابن عن ثور بن محمد وأأجزاء ، روأق أبي كجزء التفسير

كل فيه أصاحابه جمع الذي التفسير في الموسوعي التأليف ظهر ثم
وأتوسع ، الطبري جرير ابن كتفسير المأثور التفسير من روأي ما

. ثم استقاض حتى المتصلة بالسانيد منه وأأكثروأا النقل في أصاحابها
، السانيد ذكر بدوأن بالمأثور التفسير دوأنوا أقوام ذلك بعد وأجد

أفقد مما ، وأغيره الصحيح بين التفرقة بدوأن القوال نقل من وأأكثروأا
نقل حتى ، طالب أبي بن وأعلي عباس ابن عن وأيخاصاة ، بها الثقة
إل التفسير في عباس ابن عن يثبت : " لم قوله الشافعي المام عن

عن يروأى ما أمام يذكر يكاد ل عدد  ) وأهو2" (  حديث بمائة شبيه
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التفسير في دخل ما مبلغ على يدل وأهذا ، التفسير في عباس ابن

كثرة كانت وألقد ، وأالسرائيلية الموضوعة الروأايات من بالمأثور
، وأالتمحيص البحث إلى العلماء همة صارف في عامل أكبر المروأيات

التفسير روأاية في الضعف أسباب وأترجع ، وأالتجريح وأالتعديل وأالنقد
فقد الوضع . * أما السرائيليات وأدخول ، الوضع كثرة إلى بالمأثور

في دخلوا الذي وأالقوام ، وأالفرق وأالهواء البدع أهل مصدره كان
، أهله وأتضليل له الكيد بقصد الكفر يبطنون وأهم ظاهرا السلم
، أغراضهم إلى ليصلوا القران تفسير في الباطلة الروأايات فوضعوا
كتبهم في الروأايات هذه التفاسير مؤلفوا وأضمن ، الروأايات فكثرت

إيراد كان التأليف في منهجهم لن ، أسانيدها لصحة منهم تحر دوأن
تمحيصها أمر تاركين الواحدة الية في الروأايات من وأرد ما كل

في جبارة جهودا الفترة هذه في المحدثون بذل . وألقد القارئ لثقافة
في وأوأضعوا ، غيره عن الروأايات من الصحيح وأتمييز الوضع مقاوأمة

قواعد وأوأضعوا ، الحديث مصطلح علم وأأنشأوأا ، التصانيف ذلك
من الصحيح ميزوأا حتى ، غيره من الصحيح لمعرفة جدا دقيقة

أكثر وألكن أمره على غالب ( وأالله دينه بهم الله فحفظ الموضوع
: السرائيليات * وأأما وأالسرائيليات ) . التفسير يعلمون ل الناس
في وأالنصارى اليهود عن المأخوذة الروأايات بأنها تعريفها فيمكن

هو اليهودي الجانب كان وأإن ، أنبيائهم وأقصص السابقة أممهم أخبار
اليهود أغلبية بسبب النصراني الجانب على وأغلب ، أمره اشتهر الذي
نزل وألقد ، بلدهم في المسملين مع وأاختلطهم الوقت ذلك في

عليه آدم كقصة ، وأالنجيل التوراة في وأردت بموضوعات القرآن
قومه مع السلم عليه موسى وأقصة ، الرض إلى وأنزوأله السلم
في وأرد ذلك كل ، مريم وأأمه السلم عليه عيسى وأقصة ، اليهود

قصصهم من وأالعبرة العظة ذكر على يقتصر موجزا الكريم القرآن
هذا تفصيل المسلمون وأجد وأقد ، قصصهم لتفاصايل التعرض دوأن

، شريعتهم مع يتعارض ل بما السابقة الديانات أهل عند اليجاز
. * الخبار هذه لصحة منهم تحر دوأن ، منهم وأاقتبسوا ، إليهم فلجاوأا

،  ) السيوطي2 . ( 88 / 2 التقان ،  ) السيوطي1) * (  ( هامش
في تعالى الله أخبر  / وأقد19  . ( * ) / صافحة189 / 2 التقان
عن الكلم : ( يحرفون فقال كتبهم حرفوا قد الكتاب أهل أن القرآن

ثم بأيديهم الكتاب يكتبون للذين : ( فويل  ) وأقال1) (  مواضعه
كتبت مما لهم فويل ، قليل ثمنا به ليشتروأا الله عند من هذا يقولون
الله صالى النبي بين  ) . كما2) (  يكسبون مما لهم وأوأيل أيديهم
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: فقال الكتاب أهل تجاه اتخاذه الواجب الموقف لصاحابه وأسلم عليه
المسلمين  ) وألكن3" (  تكذبوهم وأل الكتاب أهل تصدقوا " ل

في السرائيليات دخلت وأهكذا الكتاب أهل عن الخذ في تساهلوا
أشخاص أربعة حول تدوأر السرائيليات مصادر وأكانت ، التفسير كتب
الملك وأعبد ، منبه بن وأوأهب ، الحبار وأكعب ، سلم بن الله : عبد هم
بالمأثور التفسير في وأأثرها . السرائيليات جريح بن العزيز عبد بن

وأهو ) مقبول : ( الوأل أقسام ثلثة إلى السرائيليات العلماء قسم
، وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن الصحيح بالنقل صاحته علم ما

عند صاحيح حديث فيه وأرد إذ ، السلم عليه الخصر اسم كتعيين وأذلك
من شاهد له كان ما أوأ ، التفسير كتاب في ، صاحيحه في البخاري
وأل صاحته يعلم لم ما : وأهو عنه ) مسكوت . ( وأالثاني يؤيده الشرع

وأل بصدقه نؤمن وأل ، وأالعبرة للعظة حكايته تجوز القسم وأهذا ، كذبه
أهل تصدقوا : " ل وأسلم عليه الله صالى الله رسول لمر امتثال كذبه

) . . . " ( وأالثالث إلينا أنزل وأما بالله آمنا وأقولوا تكذبوهم وأل الكتاب
 تنا مع لتناقضه كذبه علم ما : وأهو مرفوض
وأإذا ، روأايته وأل قبوله وأل تصديقه يصح وأل ، للعق مخالفته أوأ شريعتنا

لهذه كان . وأقد بيانه عليه وأجب تفسيره في المفسر روأاه
القصص من كثيرا فيه أدخلت إذ ، التفسير في سئ أثر السرائيليات

لمقاوأمتها العلماء دفع ما وأهذا ، المكذوأبة وأالخبار ، المخترع الخيالي
المقبول لتمييز الشريعة وأموازين ، الروأاية نقد لمعابير وأإخضاعها ،

من كثير في الثقة تفاوأتت السرائيليات هذه . وأبسبب المردوأد من
، ثمانية الكتب هذه بين من . أشهر الئمة كبار وأضعها التي التفاسير
تبيان مع وأسنذكرها ، وأالرفض القبول بين المة عند قيمتها تفاوأتت

  ه310 ( ت الطبري جرير لبن البيان  - جامع1:  منها وأاحد كل قيمة
الوأل المرجع يعتبر كما ، وأأشهرها التفاسير أقدم من  ) : وأهو4) ( 
الروأايات من فيه لما نظرا ، وأالعقل بالنقل المفسرين عند

من جزئا ثلثين في وأيقع ، بعض على بعضها وأترجيح ، وأالستنباطات
، بنشره بيروأت في المعرفة دار وأتقوم ، مطبوع وأهو ، الكبير الحجم

وأاخترمته نصفه بتحقيق الله وأرحمه شاكر أحمد العلمة قام كما
 )5) (    ه373 ( ت للسمرقندي العلوم  - بحر2.  إتمامه قبل المنية

الفقيه ، إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو المام هو : صااحبه
يذكر لكنه مفيد لطيف تفسير وأهو ، الهدى بإمام المعروأف الحنفي

قاسم أحاديثه خرج وأقد ، ترجيح دوأن ، أسانيدها عن مجردة الروأايات
ثلثا في مخطوط التفسير وأهذا ) ،   ه854 ( ت قطلوبغا بن
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 ) سورة1) * (  . * ( هامش المصرية الكتب بدار كبار مجلدات

 )79(  الية  ) ،2(  البقرة  ) سورة2 ) . ( 46(  الية  ) ،4(  النساء
صاحيحه من التفسير كتاب في البخاري أخرجه صاحيح  ) حديث3. ( 
 ) حاجي5 . ( 205 / 1 وأالمفسروأن التفسير ،  ) الذهبي4. ( 

 - الكشف3 / 20  . ( * ) / صافحة324 / 1 الظنون كشف ، خليفة
أبو  ) : صااحبه1) (    ه427 - ( ت الثعالبي - أوأ للثعلبي وأالبيان
، الحافظ ، المفسر ، المقرئ النيسابوري إبراهيم بن أحمد إسحاق
: ( وأصانف خلكان ابن قال ، وأالعربية التفسير رأس ، الواعظ
في الثعالبي ذكر ) وأقد التفاسير من غيره فاق الذي الكبير التفسير
، عنه يروأي من إلى وأأسانيدها وأمصادره منهجه لتفسيره مقدمته
حافل كتاب وأهو الكتاب أثناء السانيد ذكر عن بذلك وأاكتفى

في كامل غير مخطوط منه وأيوجد ، عليها التنبيه دوأن بالسرائيليات
التنزيل  - معالم4.  الفرقان سورة أوأاخر عند ينتهي الزهر مكتبة

، مسعود بن الحسين محمد أبو  ) : صااحبه2) (    ه516 ( ت للبغوي
هذا الخازن وأصاف وأقد ، المحدثا ، الشافعي الفقيه ، البغوي ، الفراء

، وأأعلها التفسير علم في المصنفات أجل : ( من فقال التفسير
الشبه عن عار ، القاوأيل من للصحيح جامع ، وأأسناها وأأنبلها

ابن عنه . . . ) وأقال النبوية بالحاديث محلى ، وأالتبديل وأالتصحيف
، الثعلبي من مختصر تفسيره : ( وأالبغوي التفسير أصاول في تيمية
) ، المبتدعة وأالراء الموضوعة الحاديث عن تفسيره صاان لكنه

: وأالسنة الكتاب إلى أقرب التفاسير أي عن فتاوأاه في وأسئل
الثلثة التفاسير : ( وأأما فأجاب ؟ البغوي أم القرطبي أم الزمخشري

. . . البغوي الضعيفة وأالحاديث البدعة من فأسلمها ، عنها المسؤوأل
 )4(  في بيروأت في المعرفة بدار مؤخرا التفسير هذا طبع ) وأقد

لبن الوجيز  - المحرر5.  سوار وأمروأان العك خالد بتحقيق مجلدات
بن غالب بن الحق عبد محمد أبو  ) مؤلفه3) : (    ه546 ( ت عطية
بيت من ، القاضي ، الحافظ ، الغرناطي المغربي الندلسي عطية

، التفسير علم في صانف من : ( أجل حيان أبو عنه قال ، وأأدب علم
تفسيره بين ) وأيقارن وأالتحرير للتنقيح فيه تعرض من وأأفضل
وأأخلص وأأجمع أنقل عطية ابن : ( وأكتاب فيقول الزمخشري وأتفسير

التفسير هذا من طبع ) . وأقد وأأغوص ألخص الزمخشري وأكتاب ،
في يقع وأهو ، مخطوطا الباقي يزال وأل ، القاهرة في الوأل الجزء
 -6.  المصرية الكتب بدار أجزاء منه يوجد كبار مجلدات عشرة
عليه الكلم ) . وأسيأتي   ه774 ( ت كثير لبن العظيم القرآن تفسير
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 -7.  الله شاء إن المقدمة هذه من خاص فصل في بالتفصيل
الرحمن عبد زيد أبو ) . مؤلفه   ه876 ( ت للثعالبي الحسان الجواهر

، الحجة المام ، المالكي المغربي الجزائري مخلوف بن محمد بن
عطية ابن تفسير على تفسيره في اعتمد وأقد ، الورع الزاهد ، العالم
أسانيدها بدوأن المأثورة الروأايات يذكر وأهو ، عليهما وأزاد حيان وأأبي

الكتاب طبق . وأقد وأالتمحيص بالنقد تعقبها السرائيليات ذكر وأإذا ،
911 ( ت للسيوطي المنثور  - الدر8.  أجزاء أربعة في الجزائر في

" هو قبله ألفه مسندا كتاب التفسير هذا في السيوطي ) . اختصر  ه
مرفوع بين ما حديث ألف عشر بضعة فيه " جمع القرآن ترجمان

متونها على وأالقتصار أسانيدها حذف رأى . ثم بأسانيدها وأموقوف
بالحاديث حافل وأهو ، المنثور الدر فوضع ، خرجها من وأذكر فقط
الكتب سائر بين من وأيقتصر وأسقيمها صاحيحها بين تمييز دوأنما

كبيرة لجهود يحتاج وأهو ، غيره دوأن الحديث على سابقا المذكورة
 في

ست في بيروأت في المعرفة بدار طبع وأقد ، أحاديثه على الحكم
الدباء معجم ، الحموي  ) ياقوت1) * (  . * ( هامش كبار مجلدات

 ) أبو3 . ( 234 / 1 وأالمفسروأن التفسير ،  ) الذهبي2 . ( 37 / 5
ابن تفسير  / قيمة21  . ( * ) / صافحة10 / 1 المحيط البحر ، حيان
كثير لبن ترجموا الذين أجمع وأتسميته توثيقه - منهجه توثيقه كثير
على نصت التي المصادر وأسنذكر ، له التفسير هذا نسبة على

ترجم من  - أقدم1:  أصاحابها لوفيات الزمني التسلسل وأفق الكتاب
ممن ) وأكان   ه765 ( ت الحسيني علي بن محمد ، المحاسن أبو له

الحفاظ " طبقات على ذيله في ذكره ، قبله وأتوفي ، كثير ابن عاصار
الفقه في وأبرع ، وأناظر وأدرس : ( وأأفتى  فقال57 " ص للذهبي

" طبقات مسودة في الذهبي : ( ذكره ) وأقال وأالنحو وأالتفسير
وأمحدثا ، متقن فقيه " : هو المختص المعجم في وأقال " ، الحفاظ
باسم الذهبي وأل الحسيني يصرح وألم ) ، نقاد وأمفسر ، محقق

 - وأذكره2.  بالمفسر بوصافه نلحظ كما اكتفيا وأإنما ، تفسيره
 /1"  الكامنة " الدرر ) في   ه852 ( ت العسقلني حجر ابن الحافظ

فجمع ، وأرجاله متونه في مطالعته بالحديث : ( وأاشتغل  فقال374
السيوطي  - وأذكره3.  كذلك باسمه يصرح يعلم " ) وألم " التفسير

طبقات " ذيل ) في   ه911 ( ت بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلل
على يؤلف لم " الذي " التفسير : ( له  فقال361 " ص الحفاظ

، الداوأدي  - وأذكره4.  كذلك اسمه على ينص وألم ) ، مثله نمطه

19



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
" المفسرين " طبقات ) في   ه945 ( ت أحمد بن علي بن محمد

" أبواب " على " الحكام كتاب صاغره في : ( وأصانف  فقال112 / 1
" التفسير " وأ وأالنهاية " البداية  ب المسمى وأالتاريخ " ، التنبيه

حاجي  - وأذكره5.  اسمه على النص دوأن بالتفسير " . . . ) وأيسميه
" ) في   ه1067 ( ت القسطنطيني الله عبد بن مصطفى خليفة
في كبير : وأهو كثير ابن : ( تفسير  فقال439 " ص الظنون كشف
مع أصاحابها من مسندة وأالثار بالحاديث فسر ، مجلدات عشر
"  ب له تسميته ) وأنلحظ وأتعديل جرحا إليه يحتاج ما على الكلم
به اشتهر ما وأهو ، لصاحبه التفسير نسبة باب " من كثير ابن تفسير
عبد الفلح أبو ، الحنبلي العماد إبن  - وأذكره6.  ذلك بعد الكتاب
:  فقال231 / 6"  الذهب " شذرات ) في   ه1089 ( ت الحي

" التفسير " وأ وأالنهاية " البداية  ب المسمى : التاريخ مصنفاته ( وأمن
. / تقدمه من غرار " على " التفسير  ب تسميته " . . . ) وأنلحظ

)   ه1250 ( ت علي بن محمد ، الشوكاني  - وأذكره7 / 22 صافحة
: " منها مفيدة تصانيف : ( وأله  فقال153 / 1"  الطالع " البدر في

وأنقل ، فأوأعى فيه جمع وأقد ، مجلدات في وأهو ، " المشهور التفسير
من وأهو ، وأأنفسه كلم بأحسن وأتكلم ، وأالثار وأالخبار المذاهب

"  ب بتسميته يكتفي ) وأهو أحسنها يكن لم إن ، التفاسير أحسن
أمين محمد بن باشا إسماعيل ، البغدادي  - وأذكره8" .  التفسير

: ( من  فقال215 / 1"  العارفين " هدية ) في   ه1339 ( ت
" . " البداية التنبيه " . " أحكام الجهاد طلب في : " الجتهاد تصانيفه
"  ب يسميه " . . . ) وأهو القرآن " تفسير ، التاريخ " في وأالنهاية
الدريسي جعفر بن محمد ، الكتاني  - وأذكره9" .  القرآن تفسير

 فقال146 - 145 ) ص المستطرفة " الرسالة ) في   ه1345 ( ت
التفاسير كتب : ( وأمنها الحديث كتب أنواع على كلمه معرض في

، بشأنه وأاعتناء ، به وأمعرفة للحديث حفظ لهلها الحديثية وأالشروأح
عشر في كثير ابن الدين عماد الحافظ كتفسير ، به يتعلق فيما وأإكثار

الكلم مع مخرجيها بأسانيد وأالثار بالحاديث مشحون فإنه مجلدات
" الحفاظ تذكرة " ذيل في السيوطي قال وأقد ، وأضعفا صاحة عليها

) . قط نمط على يؤلف لم " : إنه المواهب " شرح في وأالزرقاني
 - وأذكره10" .  كثير ابن الدين عماد الحافظ " تفسير فيسميه

المطبوعات " معجم ) في   ه1351 ( ت إليان يوسف ، سركيس
" فتح بهامش : طبع كثير ابن : ( تفسير  فقال226 " ص العربية
) وأذكر   ه1302 سنة خان حسن " لصديق القرآن مقاصاد في البيان
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جامع انظر " ، البغوي " تفسير مع : ( وأطبع استدراكا الهامش في

( ت بروأكلمان  - وأذكره11) .   م1927 لعام الحديثة التصانيف
في ، اللماني " بالصال العربية اللغة آداب " تاريخ ) في   ه1376
، العالم مكتبات في مخطوطاته وأجود على  وأنص49 - 48 / 2 الذيل
الدين خير ، الزركلي  - وأذكره12.  الكتاب توثيق في يزيد مما وأهي
( الخامسة الطبعة  من320 / 1"  " العلم ) في   ه1396 ( ت

القران " تفسير . . . وأ كتبه : ( من ) فقال  م1980/    ه1400
ببولق أوأل ( طبع الحاشية في ) وأذكر أجزاء " عشرة - ط الكريم

طبع ثم ، أجزاء عشرة في " للقنبوجي البيان " فتح هامش على
، شاكر محمد أحمد . وأاختصره طبعاته تكررت ثم ، أربعة في منفردا
" طبع كثير ابن الحافظ عن التفسير " عمدة المختصر وأسمى
1397 ( ت حسين محمد ، الذهبي  - وأذكره13) .  منه أجزاء خمسة

.  عليه الكلم في  وأتوسع242 / 1"  وأالمفسروأن " التفسير ) في  ه
 /2 المؤلفين معجم ) في ( معاصار رضا عمر ، كحالة  - وأذكره14

) . هذه مجلدات عشر في كبير : تفسير تصانيفه : ( من  فقال284
يشك وأل ، تفسيره وأذكرت ، كثير لبن ترجمت التي المصادر أهم هي
في يختلفون وألكنهم ، له التفسير هذا بنسبة أصاحابها من أحد

"  ب وأبعضهم " ، " التفسير  ب يسميه فبعضهم ، رأينا كما تسميته
القرآن " تفسير وأ " ، الكريم القرآن " تفسير " وأ كثير ابن تفسير

الكتاب هذا على وأالنساخ العلماء أطلقها تسميات وأكلها " ، العظيم
وأقيمته كثير ابن تفسير . منهج وأاحد وأالمسمى ، اختلفها في ضير ل

المأثور التفسير في دوأن ما أشهر من كثير ابن  ) تفسير1(  العلمية
) * ( * ( هامش ابن كتاب بعد الثاني الكتاب الناحية هذه في وأيعتبر ،

" كتابه في الذهبي حسين محمد الدكتور من الكلم  ) اقتبسنا1
 / جرير23  . ( * ) / صافحة247 - 242 / 1"  وأالمفسروأن التفسير
كلم فيه ففسر ، السلف مفسري عن بالروأاية مؤلفه فيه . اعتنى

عما الكلم مع ، أصاحابها إلى مسندة وأالثار بالحاديث تعالى الله
طويلة بمقدمة مؤلفه له قدم وأقد . منهجه وأتعديل جرحا إليه يحتاج
بالقران وأاتصال تعلق لها التي المور من لكثير فيها تعرض ، هامة

ابن شيخه كلم من بنصه مأخوذ المقدمة هذه أغلب وألكن ، وأتفسيره
في يمتاز " . وأهو التفسير أصاول في " مقدمته في ذكره الذي تيمية

أمكن وأإن ، موجزة سهلة بعبارة يفسرها ثم ، الية يذكر بأنه طريقته
وأيظهر المعنى يتبين حتى اليتين بين وأقارن ذكرها أخرى الية توضيح
يسمونه الذي التفسير من النوع بهذا العناية شديد وأهو ، المراد
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التفسير كتب من عرف ما أكثر الكتاب وأهذا ، بالقران القران تفسير
هذا من يفرغ أن يعد . ثم الواحد المعنى في المتناسبة لليات سردا

ما وأيبين ، بالية تتعلق التي المرفوعة الحاديث سرد في يشرع ، كله
وأالتابعين الصحابة بأقوال هذا يردف ثم ، منها به يحتج ل وأما به يحتج
القوال بعض يرجح كثير ابن . وأنجد السلف علماء من يليهم وأمن
وأيعدل ، منها آخر بعضا وأيصحح ، الروأايات بعض وأيضعف ، بعض على
من عليه كان ما إلى يرجع . وأهذا آخر بعضا وأيجرح الروأاة بعض

ابن نجد ما وأكثيرا . مصادره الرجال وأأحوال الحديث بفنون المعرفة
، عطية ابن وأتفسير ، حاتم أبي وأابن ، جرير ابن تفسير من ينقل كثير

كثير ابن به يمتاز وأمما وأالسرائيليات كثير . ابن تقدمه ممن وأغيرهم
، السرائيليات منكرات من المأثور التفسير في ما إلى ينبه أنه ،

وأالبيان التعيين وأجه وأعلى ، تارة الجمال وأجه على منها وأيحذر
الية في تعالى لقوله تفسيره عند . فمثل أخرى تارة منكراتها لبعض

بقرة تذبحوا أن يأمركم الله ( إن البقرة سورة من بعدها  ) وأما67( 
طلبهم عن وأغريبة طويلة قصة لنا يقص نراه ، القصة آخر . . ) إلى

إسرائيل بني من رجل عند لها وأجودهم وأعن ، المخصوصاة للبقرة
عن ذلك في قيل ما كل وأيروأي ، . . الخ بأبيه الناس أبر من كان

: نصه ما يقول كله هذا من يفرغ أن بعد . . . ثم السلف علماء بعض
فيها ، وأغيرهم وأالسدي العالية وأأبي عبيدة عن السياقات " وأهذه
مما وأهي ، إسرائيل بني كتب من مأخوذة أنها وأالظاهر ، اختلف

وأافق ما إل عليها يعتمد ل فلهذا ، تكذب وأل تصدق ل وألكن نقلها يجوز
" " ق سورة لوأل تفسيره عند " . وأمثل أعلم . وأالله عندنا الحق
: ) وأيقول ( ق السورة أوأل في الحرف هذا لمعنى يعرض نراه

محيط " جبل " ق قالوا أنهم السلف بعض عن روأي " . . . وأقد
- من أعلم - وأالله هذا وأكأن ، قاف جبل له يقال الرض بجميع

، يكذب وأل يصدق ل مما عنهم أخذها التي إسرائيل بني خرافات
يلبسون ، زنادقتهم بعض اختلف من وأأشباهه وأأمثاله هذا أن وأعندي

قدر جللة مع المة هذه في افتري كما ، دينهم أمر الناس على به
، وأسلم عليه الله صالى النبي عن أحاديث وأأئمتها وأحفاظها علمائها

وأقلة المدى طول مع إسرائيل بني بأمة فكيف ، قدم من بالعهد وأما
وأتحريف الخمور وأشربهم ،  / فيهم24 / صافحة النقاد الحفاظ
أباح . وأإنما ؟ وأآياته الله كتب وأتبديل ، مواضعه عن الكلم علمائهم
" حرج وأل إسرائيل بني عن " وأحدثوا قوله في عنهم الروأاية الشارع

بالبطلن فيه وأيحكم ، العقول تحيله فيما فأما ، العقل يجوزه قد فيما
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.  ه " ا أعلم . وأالله القيل هذا من فليس ، كذبه الظنون على وأيغلب ،

في يدخل أنه كثير ابن على نلحظ كما الفقهية وأالمسائل كثير ابن
آية يشرح عندما وأأدلتهم العلماء أقوال وأيذكر ، الفقهية المناقشات

عند إليه فارجع لذلك مثال ترى أن شئت وأإن ، الحكام آيات من
( . . . فمن البقرة سورة  ) من185(  الية في تعالى قوله تفسير

من فعدة سفر على أوأ مريضا كان وأمن فليصمه الشهر منكم شهد
وأذكر ، الية بهذه تتعلق مسائل أربع ذكر فإنه ، . . . ) الية أخر أيام

عند إليه وأارجع ، إليه ذهبوا ما على وأأدلتهم ، فيها العلماء أقوال
( فإن أيضا البقرة سورة  ) من230(  الية في تعالى قوله تفسير
 . . . ) ة غيره زوأجا تنكح حتى بعد من له تحل فل طلقها

............................................................

أقوال وأذكر ، المحلل الزوأج نكاح في يشترط لما تعرض قد فإنه
، الفقهاء خلفات في كثير ابن يدخل . وأهكذا وأأدلتهم العلماء

، بالحكام تعلق لها آية عن تكلم كلما وأأدلتهم مذاهبهم في وأيخوض
له شهد وأقد ، بالمأثور التفسير كتب خير من التفسير هذا مع وألكنه
وأالزرقاني ، الحافظ تذكرة ذيل في السيوطي فقال ، العلماء بعض

) . مخطوطاب مثله نمط على يؤلف لم : ( إنه المواهب شرح في
 ( بالصال49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في بروأكلمان نص التفسير
 -1:  وأهي الكتاب لهذا خطية  ) نسخ7(  وأجود ) على اللماني

مكتبة  - نسخة2 ) . 67(  رقم باسطنبول السليمانية المكتبة نسخة
عثمانية نور مكتبة  - نسخة3 . 11 / 8 باسطنبول آغا سليم

 /42 باسطنبول الحميدية المكتبة  - نسخة4 . 8 / 187 باسطنبول
مكتبة  - نسخة6 . 37 / 1 المصرية الكتب دار مكتبة  - نسخة5 . 3

العامة الشرقية المكتبة  - نسخة7 . 41  ،24 / 1 بالهند رامپور وألية
في خطية نسخة  - وأتوجد8 . 3 / 1410 - باتنا الهند في بنكيبور في

في ذكرها . وأرد المؤلف نسخة على مقابلة المكي الحرم مكتبة
أما . طبعاته  ) أجزاء7(  في   ه1385 عام الصادرة الفكر دار طبعة

المصورة دوأن الصالية الطبعات منها نذكر جدا كثيرة فهي طبعاته
 - طبع1 / 25 : / صافحة صادوأرها لتاريخ الزمني التسلسل حسب

حسن " لصديق القرآن مقاصاد في البيان " فتح بهامش مرة لوأل
القاهرة وأفي ،   ه1307 عام أره . وأفي   ه1302 عام بولق في خان
226 " ص المطبوعات " معجم في سركيس ذكره ،   ه1345 عام

2) .  اللماني  ( بالصال49 / 2"  الدب " تاريخ ذيل في وأبروأكلمان
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بن الحسين محمد أبي ، " للبغوي التنزيل " معالم تفسير مع - وأطبع
القاهرة في رضا رشيد محمد ) بعناية   ه456 ( ت الفراء مسعود

، نجد أمير العزيز عبد المير نفقة على جزءين في   ه1342 عام
 /1)   م1927(  " لعام الحديثة التصانيف " جامع في سركيس ذكره

49 / 2)  اللماني " ( الصال الدب " تاريخ ذيل في وأبروأكلمان  ،86
" بأسفل التنزيل " معالم المسمى البغوي تفسير مع  - وأطبع3. 

المنار مطبعة في كثير " لبن القرآن " فضائل وأبآخره صافحاته
" في نصير عايدة ذكرته ،  ) أجزاء9(  ) في   ه1347(  عام بالقاهرة

) ( مصر المتحدة العربية الجمهورية في نشرت التي العربية الكتب
مستقل  - وأطبع4 . 25  ) ص1" (   م1940 / 1926 عامي بين

في محمد مصطفى " بمطبعة العظيم القرآن " تفسير باسم
 -5.  نفسه المصدر في نصير عايدة . ذكرته   ه1356 عام القاهرة

عيسى " بمطبعة الكريم القرآن " تفسير باسم أيضا مستقل وأطبع
محمد . أحمد د ذكره ،  ) أجزاء4(  في   ه1372 عام الحلبي البابي

1956 - 1940 عامي بين المصرية المطبوعات " دليل في منصور
الفكر " بدار كثير ابن " تفسير باسم مستقل  - وأطبع6 . 22 " ص م

 *17 المتوسط القطع من  ) أجزاء7(  في   ه1386 عام بيروأت في
لهذا محققة طبعة أوأل  - وأظهرت7.  منه نسخة وأعندي  سنتم24

تحقيقها في عمل ، بالقاهرة الشعب بمطابع   ه1393 عام الكتاب
8(  في عنيم العزيز وأعبد ، عاشور أحمد وأمحمد ، البنا إبراهيم محمد

الحجة  ذي1 في بيروأت المرعشلي الرحمن عبد . يوسف ) أجزاء
النشر قسم منشورات من  ) وأهو1) * (  . * ( هامش   ه1405

 / بسم3 . ( * ) / صافحة  م1969 عام بالقاهرة الميركية بالجامعة
الحافظ البارع ، الوأحد المام الشيخ ( قال الرحيم الرحمن الله

حفص أبي الخطيب بن : إسماعيل الفداء أبو الدين عماد ، المتقي
) . الحمد عنه وأرضي تعالى الله . ( رحمه الشافعي ، كثير بن عمر
العالمين رب لله ( الحمد فقال بالحمد كتابه افتتح الذي رب لله

الذي لله : ( الحمد تعالى ) وأقال الدين يوم مالك الرحيم الرحمن
من شديدا بأسا لينذر قيما عوجا له يجعل وألم الكتاب عبده على أنزل
حسنا أجرا لهم أن الصالحات يعملون الذين المؤمنين وأيبشر لدنه

من به لهم * ما وألدا الله اتخذ قالوا الذين * وأينذر أبدا فيه ماكثين
) كذبا إل يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة كبرت لبائهم وأل علم

السموات خلق الذي لله : ( الحمد تعالى فقال بالحمد خلقه وأافتتح
يعدلون بربهم كفروأا الذين ثم وأالنور الظلمات وأجعل وأالرض

24



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
( وأترى النار وأأهل الجنة أهل مآل ذكر ما بعد فقال بالحمد وأاختتمه
بينهم وأقضي ربهم بحمد يسبحون العرش حول من حافين الملئكة

ل الله : ( وأهو تعالى قال ) وألهذا العالمين رب لله الحمد وأقيل بالحق
) ترجعون وأإليه الحكم وأله وأالخرة الوألى في الحمد له هو إل إله
الرض في وأما السموات في ما له الذي لله ( الحمد تعالى قال كما
الوألى في الحمد ) فله الخبير الحكيم وأهو الخرة في الحمد وأله

ذلك في المحمود هو ، خالق هو وأما خلق ما جميع في أي وأالخرة
وأمل السموات ء مل ، الحمد لك ربنا " اللهم المصلي يقول كما كله

الجنة أهل يلهم " وألهذا بعد شي من شئت ما ء وأمل ، الرض ء
عدد وأيحمدوأنه يسبحوه أي النفس يلهمون كما وأتحميده تسبيحه

 وأكمال ، عليهم نعمه عظيم من يروأن لما ، أنفاسهم
قال كما إليهم إحسانه وأدوأام مننه وأتوالي سلطانه وأعظيم قدرته
بإيمانهم ربهم يهديهم الصالحات وأعملوا آمنوا الذين : ( إن تعالى
سبحانك فيها * دعواهم النعيم جنات في النهار تحتهم من تجري
) . العالمين رب لله الحمد أن دعواهم وأآخر سلم فيها وأتحيتهم اللهم

للناس يكون لئل وأمنذرين ( مبشرين رسله أرسل الذي لله وأالحمد
المكي العربي المي بالنبي ) وأختمهم الرسل بعد حجة الله على

من وأالجن النس من خلقه جميع إلى أرسله ، السبل لوأضح الهادي
إني الناس أيها يا : ( قل تعالى قال كما الساعة قيام إلى بعثته لدن

هو إل إله ل وأالرض السموات ملك له الذي جميعا إليكم الله رسول
بالله يؤمن الذي المي النبي وأرسوله بالله فامنوا وأيميت يحيي

بلغ وأمن به : ( لنذركم تعالى ) وأقال تهتدوأن لعلكم وأاتبعوه وأكلماته
وأجان وأإنس وأأحمر وأأسود وأعجم عرب من القرآن هذا بلغه ) فمن

فالنار الحزاب من به يكفر : ( وأمن تعالى قال وألهذا ، له نذير فهو
تعالى الله بنص موعده فالنار ذكرنا ممن بالقران كفر ) فمن موعده

من سنستدرجهم الحديث بهذا يكذب وأمن ( فانذرني تعالى قال كما
إلى " بعثت وأسلم عليه الله صالى الله رسول ) وأقال يعلمون ل حيث

الله صالوات . فهو وأالجن النس يعني مجاهد " قال وأالسود الحمر
لهم مبلغا وأالجن النس الثقلين جميع إلى الله رسول عليه وأسلمه

يأتيه ل ( الذي العزيز الكتاب هذا من إليه أوأحاه ما تعالى الله عن
) وأقد حميد حكيم من تنزيل خلفه من وأل يديه بين من الباطل
: ( أفل تعالى فقال فهمه إلى ندبهم أنه تعالى الله عن فيه أعلمهم
) كثيرا اختلفا فيه لوجدوأا الله غير عند من كان وألو القرآن يتدبروأن

أوألوا وأليتذكروأا آياته ليدبروأا مباركا إليك أنزلناه : ( كتاب تعالى وأقال
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) . أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبروأن : ( أفل تعالى ) وأقال الباب

الله كلم معاني عن الكشف العلماء ) على  / ( فالواجب4 / صافحة
: ( تعالى قال كما وأتعليمه ذلك وأتعلم مظانه من وأطلبه ذلك وأتفسير

تكتمونه وأل للناس لتبيننه الكتاب أوأتوا الذين ميثاق الله أخذ وأإذ
) وأقال يشتروأن ما فبئس قليل ثمنا به وأاشتروأا ظهورهم وأراء فنبذوأه
ل أوألئك قليل ثمنا وأأيمانهم الله بعهد يشتروأن الذين : ( إن تعالى
وأل القيامة يوم إليهم ينظر وأل الله يكلمهم وأل الخرة في لهم خلق

قبلنا الكتاب أهل تعالى الله ) فذم أليم عذاب وألهم يزكيهم
وأجمعها الدنيا على وأإقبالهم عليهم المنزل الله كتاب عن بإعراضهم
أيها . فعلينا الله كتاب اتباع من به أمروأا ما بغير وأاشتغالهم
به أمرنا بما نأتمر وأأن ، به تعالى الله ذمهم عما ننتهي أن المسلمون

الله قال ، وأتفهيمه وأتفهمه ، وأتعليمه إلينا المنزل الله كتاب تعلم من
نزل وأما الله لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن : ( ألم تعالى

المد عليهم فطال قبل من الكتاب أوأتوا كالذين يكونوا وأل الحق من
الرض يحيى الله أن * اعلموا فاسقون منهم وأكثير قلوبهم فقست

لهذه تعالى ذكره ) ففي تعقلون لعلكم اليات لكم بينا قد موتها بعد
موتها بعد الرض يحيى كما تعالى أنه على تنبيه قبلها التي بعد الية

الذنوب من قسوتها بعد وأالهديى باليمان القلوب يلين كذلك
. كريم جواد إنه هذا بنا يفعل أن المسؤل المؤمل وأالله ، وأالمعاصاي

أصاح ) أن ( فالجواب ؟ التفسير طرق أحسن فما قائل قال فإن
فإنه مكان في أجمل فما بالقرآن القرآن يفسر أن ذلك في الطريق

شارحة فإنها بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن آخر موضع في بسط قد
إدريس بن محمد الله عبد أبو المام قال قد بل ، له وأموضحة للقرآن

عليه الله صالى الله رسول به حكم ما كل تعالى الله رحمه الشافعي
إليك أنزلنا : ( إنا تعالى الله . قال القرآن من فهمه مما فهو وأسلم

للخائنين تكن وأل الله أراك بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب
الذي لهم لتبين إل الكتاب عليك أنزلنا : ( وأما تعالى ) وأقال خصيما
إليك : ( وأأنزلنا تعالى ) وأقال يؤمنون لقوم وأرحمة وأهدى فيه اختلفوا

رسول قال ) وألهذا يتفكروأن وألعلهم إليهم نزل ما للناس لتبين الذكر
" يعني معه وأمثله القرآن أوأتيت إني " أل وأسلم عليه الله صالى الله

ل أنها إل القرآن ينزل كما بالوحي عليهم تنزل أيضا . وأالسنة السنة
تعالى الله رحمه الشافعي المام استدل وأقد القرآن يتلي كما تتلى

. ذلك موضع هذا ليس كثيرة بأدلة ذلك على الئمة من وأغيره
كما السنة فمن تجده لم فإن منه القرآن تفسير تطلب أنك وأالغرض
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" اليمن إلى بعثه حين لمعاذ وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال
رسول بسنة قال ؟ تجد لم فإن قال ، الله بكتاب قال ؟ تحكم فبم
صالى الله رسول . فضرب رأيي : أجتهد قال ؟ تجد لم فإن قال ، الله
الله رسول وأفق الذي لله : الحمد وأقال صادره في وأسلم عليه الله
بإسناد وأالسنن المسند في الحديث " وأهذا الله رسول يرضي لما
في التفسير نجد لم إذا . وأحينئذ موضعه في مقرر هو كما جيد

 إلى ذلك في رجعنا السنة في وأل القرآن
وأالحوال القرائن من شاهدوأا لما بذلك أدرى فإنهم الصحابة أقوال
وأالعمل الصحيح وأالعلم التام الفهم من لهم وألما ، بها اختصوا التي

الراشدين الخلفاء الربعة كالئمة وأكبراءهم علماءهم سيما ل الصالح
. عنهم الله رضي مسعود بن الله وأعبد ، المهديين المهتدين وأالئمة ،

نوح بن جابر حدثنا كريب أبو : حدثنا جرير بن جعفر أبو المام قال
الله عبد - قال قال مسروأق عن الضحى أبي عن العمش حدثنا
إل الله كتاب من آية نزلت ما غيره إله ل : وأالذي مسعود ابن يعني
الله بكتاب أعلم أحدا أعلم . وألو نزلت . وأأين نزلت فيمن أعلم وأأنا

عن الضحى أبي عن أيضا العمش . وأقال لتيته المطايا تناله مني
ما غيره إله ل : وأالذي مسعود ابن يعني الله عبد - قال قال مسروأق

. وألو نزلت . وأأين نزلت فيمن أعلم وأأنا إل الله كتاب من آية نزلت
العمش . وأقال لتيته المطايا تناله مني الله بكتاب أعلم أحدا أعلم
تعلم إذا منا الرجل : كان قال مسعود ابن عن وأائل أبي عن أيضا
أبو وأقال بهن وأالعمل معانيهن يعرف حتى يجاوأزهن لم آيات عشر
يستقرئون كانوا أنهم يقرئوننا كانوا الذين حدثنا السلمي الرحمن عبد
لم آيات عشر تعلموا إذ وأكانوا وأسلم عليه الله صالى النبي من

وأالعمل القرآن فتعلمنا العمل من فيها بما يعملوا حتى يخلفوها
الله رسول عم ابن عباس بن الله عبد البحر الحبر . وأمنهم جميعا
صالى الله رسول دعاء ببركة القرآن وأترجمان وأسلم عليه الله صالى
" التأوأيل وأعلمه الدين في فقهه " اللهم قال حيث له وأسلم عليه الله

عن سفيان ثنا وأكيع وأحدثنا بشار بن محمد حدثنا جرير ابن وأقال
: نعم مسعود ابن يعني الله عبد - قال قال - كذا مسلم عن العمش
إسحق عن داوأد بن يحيي عن روأاه . ثم عباس ابن القرآن ترجمان
الضحى أبي عن صابيح بن مسلم عن العمش عن سفيان عن الزرق

الترجمان  / نعم5 : / صافحة قال أنه مسعود ابن عن مسروأق عن
عن عون بن جعفر عن بندار عن روأاه . ثم عباس ابن للقرآن

عن قال أنه مسعود ابن إلى صاحيح إسناد . فهذا كذلك به العمش
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في عنه الله رضي مسعود ابن مات . وأقد العبارة هذه عباس ابن

ستا عباس بن الله عبد بعده وأعمر الصحيح على وأثلثين اثنتين سنة
وأقال مسعود ابن بعد العلوم من كسبه بما ظنك فما ، سنة وأثلثين

على عباس بن الله عبد علي استخلف وأائل أبي عن العمش
روأاية وأفي ، البقرة سورة خطبته في فقرأ الناس فخطب الموسم

وأالديلم وأالترك الروأم سمعته لو تفسيرا ففسرها النور سورة
السدى الرحمن عبد بن إسماعيل يروأيه ما غالب . وألهذا لسلموا

وألكن عباس وأابن مسعود ابن الرجلين هذين عن تفسيره في الكبير
التي الكتاب أهل أقاوأيل من يحكونه ما عنهم ينقل الحيان بعض في

وألو عني " بلغوا قال حيث وأسلم عليه الله صالى الله رسول أباحها
فليتبوا متعمدا علي كذب وأمن ، حرج وأل إسرائيل بني عن وأحدثوا آية

عبد كان وألهذا عمروأ بن الله عبد عن البخاري " روأاه النار من مقعده
من زاملتين اليرموك يوم أصااب قد عنهما الله رضي عمروأ بن الله
من الحديث هذا من فهمه بما منهما يحدثا فكان ، الكتاب أهل كتب
ل للستشهاد تذكر السرائيليات الحاديث هذه . وألكن ذلك في الذن

بأيدينا مما صاحته علمنا ) ما ( أحدها أقسام ثلثة على فأنها للعتضاد
مما كذبه علمنا ) ما ( وأالثاني صاحيح فذاك بالصدق له يشهد مما

القبيل هذا من ل عنه مسكوت هو ) ما ( وأالثالث يخالفه مما عندنا
، تقدم لما حكايته وأيجوز نكذبه وأل به نؤمن فل القبيل هذا من وأل

علماء يختلف . وألهذا ديني أمر إلى تعود فيه فائدة ل مما ذلك وأغالب
، ذلك بسبب خلف المفسرين عن . وأياتي كثيرا هذا في الكتاب أهل
، كلبهم وألون ، الكهف أصاحاب أسماء هذا مثل في يذكروأن كما

التي الطيور . وأأسماء كانت الشجر أي من موسى . وأعصا وأعددهم
البقرة من القتيل به ضرب الذي البعض وأتعيين ، لبراهيم الله أحياها

أبهمه مما ذلك غير إلى ، موسى منها الله كلم التي الشجرة وأنوع ،
في المكلفين على تعود تعيينه في فائدة ل مما القرآن في تعالى الله

قال كما جائز ذلك في عنهم الخلف نقل . وألكن دنياهم وأل دينهم
سادسهم خمسة وأيقولون ، كلبهم رابعهم ثلثة : ( سيقولون تعالى
أعلم ربي قل ، كلبهم وأثامنهم سبعة وأيقولون ، بالغيب رجما كلبهم

وأل ظاهرا مراءا إل فيهم تمار * فل قليل إل يعلمهم ما بعدتهم
على الكريمة الية هذه اشتملت ) فقد أحدا منهم فيهم تستفت

حكى تعالى فانه ، هذا مثل في ينبغي ما وأتعليم المقام هذا في الدب
فدل ، الثالث عن وأسكت الوألين القولين ضعف أقوال ثلثة عنهم
الطلع أن على أرشد ثم ردهما كما لرده باطل كان لو إذ صاحته على
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) بعدتهم أعلم ربي ( قل هذا مثل في فقال تحته طائل ل عدتهم على
قال فلهذا عليه الله أطلعه ممن الناس من قليل إل ذلك يعلم ما فإنه
طائل ل فيما نفسك تجهد ل ) أي ظاهرا مراءا إل فيهم تمار ( فل
 الغيب رجم إل ذلك من يعلمون ل فإنهم ذلك عن تسألهم وأل تحته
في القوال تستوعب : أن الخلف حكاية في يكون ما أحسن فهذا
فائدة وأتذكر الباطل وأتبطل منها الصحيح على تنبه وأأن المقام ذلك

، تحته فائدة ل فيما وأالخلف النزاع يطول لئل وأثمرته الخلف
وألم مسألة في خلفا حكى من . فأما فالهم الهم عن به فتشتغل

الذي في الصواب يكون قد إذ ناقص فهو فيها الناس أقوال يستوعب
القوال من الصحيح على ينبه وأل وأيطلقه الخلف يحكي أوأ ، تركه
أوأ ، الكذب تعمد فقد عامدا الصحيح غير صاحح فإن ، أيضا ناقص فهو

أوأ تحته فائدة ل فيما الخلف نصب من وأكذلك ، أخطا فقد جاهل
معنى قولين أوأ قول إلى حاصالها وأيرجع لفظا ت متعددة أقوال حكى
وأالله ، زوأر ثوبي كلبس فهو بصحيح ليس بما وأتكثر الزمان ضيع فقد

في وأل القرآن في التفسير تجد لم ) إذ . ( فصل للصواب الموفق
إلى ذلك في الئمة من كثير رجع فقد ، الصحابة عن وأجدته وأل السنة
محمد قال كما التفسير في آية كان فإنه جبر كمجاهد التابعين أقوال

على المصحف : عرضت قال مجاهد عن صاالح بن أبان ثنا إسحاق بن
آية كل عند أوأقفه خاتمته إلى فاتحته من عرضات ثلثا عباس ابن
بن طلق أنبأنا كريب أبو : أنبأنا جريز ابن . وأقال عنها وأأساله منه

سأل مجاهدا : رأيت قال مليكة أبي ابن عن المكي عثمان عن غنام
: فيقول قال ألواحه وأمعه القرآن تفسير  / عن6 / صافحة عباس ابن
سفيان كان وألهذا كله التفسير عن ساله حتى اكتب عباس ابن له

وأكسعيد ، به فحسبك مجاهد عن التفسير جاءك : إذا يقول الثوري
وأالحسن رباح أبي بن وأعطاء عباس ابن مولى وأعكرمة جبير بن

العالية وأأبي المسيب بن وأسعيد الجدع بن وأمسروأق البصري
التابعين من وأغيرهم مزاحم بن وأالضحاك وأقتادة أنس بن وأالربيع

تباين عبارتهم في فيقع الية في أقوالهم فتذكر بعدهم وأمن وأتابعيهم
وأليس ، أقوال فيحكيها اختلفا عنده علم ل من يحسبها اللفاظ في

من وأمنهم ، بنظيره أوأ بلزمه الشئ عن يعبر من منهم فإن كذلك
الماكن أكثر في وأاحد بمعنى وأالكل ، بعينه الشئ على ينض

: وأغيره الحجاج بن شعبة . وأقال الهادي وأالله لذلك اللبيب فليتفطن
في حجة تكون فكيف حجة ليست الفروأع في التابعين أقوال

وأهذا خالفهم ممن غيرهم على حجة تكون ل أنها يعني ؟ التفسير
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فان ، حجة كونه في يرتاب فل الشئ على أجمعوا إذا . أما صاحيح

من على وأل بعض قول على حجة بعضهم قول يكون فل اختلفوا
العرب لغة عموم أوأ السنة أوأ القرآن لغة إلى ذلك في وأيرجع بعدهم

فحرام الرأي بمجرد القرآن تفسير . فاما ذلك في الصحابة أقوال أوأ
بن محمد : ثنا قال حيث تعالى الله رحمه جرير بن محمد روأاه لما

عامر ابن هو العلي عبد حدثني سفيان ثنا سعيد بن يحيى ثنا بشار
عليه الله صالى النبي عن عباس ابن عن جبير بن سعيد عن الثعلبي
مقعده فليتبوأ يعلم ل بما أوأ برايه القرآن في قال " من قال وأسلم

سفيان عن طرق من وأالنسائي الترمذي أخرجه " وأهكذا النار من
العلي عبد عن عوانة أبي عن مسدد عن داوأد أبو وأروأاه ، به الثوري

جرير ابن روأاه وأهكذا ، حسن حديث : هذا الترمذي وأقال مرفوعا به
به العلى عبد عن شريك عن اليربوعي طلحة بن يحيى عن أيضا

عن بشير بن الحكم عن حميد بن محمد عن روأاه وألكن مرفوعا
عباس ابن عن سعيد عن العلى عبد عن الملئي قيس بن عمروأ
سعيد عن بكر عن ليث عن جرير عن حميد بن محمد وأعن ، فوفقه

: أنبأنا جرير ابن . وأقال أعلم فالله قوله من عباس ابن عن جبير بن
حزم أخو سهل ثنا هلل بن حيان ثنا العنبري العظيم عبد بن العباس

عليه الله صالى الله رسول أن جندب عن الجوني عمران أبو ثنا
هذا روأى " وأقد أخطأ فقد برأيه القرآن في قال " من قال وأسلم

حزم أبي بن سهيل حديث من وأالنسائي وأالترمذي داوأد أبو الحديث
في العلم أهل بعض تكلم وأقد : غريب الترمذي وأقال القطيعي

فقد فأصااب برأيه الله كتاب في قال " من لهم لفظ . وأفي سهيل
أنه فلو به أمر ما غير وأسلك به له علم ل ما تكلف قد لنه " أي أخطأ

من المر يأت لم لنه أخطا قد لكان المر نفس في المعنى أصااب
حكمه وأافق وأإن النار في فهو جهل على الناس بين حكم كمن بابه

أعلم وأالله أخطأ ممن جرما أخف يكون لكن المر نفس في الصواب
بالشهداء يأتوا لم ( فإذ فقال كاذبين القذفة الله سمى . وأهكذا
من قذف قد كان وألو كاذب ) فالقاذف الكاذبون هم الله عند فأوألئك

أخبر كان . وألو به الخبار له يحل بما أخبر لنه المر نفس في زنى
من جماعة تحرج وألهذا أعلم وأالله به له علم ل ما تكلف لنه يعلم بما

عن سليمان عن شعبة روأى كما به لهم علم ل ما تفسير عن السلف
رضي الصديق بكر أبو - قال قال معمر - أبي عن مرة بن الله عبد
كتاب في قلت إذا ، تظلني سماء وأأي ، تقلني أرض : أي عنه الله
عن يزيد بن محمد ثنا سلم بن القاسم عبيد أبو وأقال أعلم ل ما الله
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عن سئل الصديق بكر أبا أن التيمي إبراهيم عن حوشب وأابن العوام

تقلني أرض وأأي تظلني سماء أي ) فقال وأأبا : ( وأفاكهة تعالى قوله
ثنا ايضا عبيد أبو . وأقال . منقطع أعلم ل ما الله كتاب في قلت أنا إذا

 يزيد
( وأفاكهة المنبر على قرأ الخطاب بن عمر أن أنس عن حميد عن
نفسه إلى رجع ثم ؟ الب فما عرفناها قد الفاكهة هذه ) فقال وأأبا

بن سليمان ثنا سعد بن محمد وأقال عمر يا التكلف لهو هذا إن فقال
بن عمر عند كنا قال أنس عن ثابت عن زيد بن حماد ثنا حرب

( وأفاكهة فقرأ رقاع أربع قميصه ظهر وأفي عنه الله رضي الخطاب
وأهذا ؟ تدريه ل أن عليك فما التكلف هو قال ثم الب فما ) فقال وأأبا
كيفية علم استكشفا أرادا إذا عنهما الله رضي أنهما على محمول كله

: ( فأنبتنا تعالى كقوله يجهل ل ظاهر الرض من نبتا فكونه وأإل الب
حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا جرير ابن وأقال ) الية وأعنبا حبا فيها
لو آية عن سئل عباس ابن أن مليكة أبي ابن عن أيوب عن علية ابن

. صاحيح إسناده ، فيها يقول أن فأبي فيها لقال بعضكم عنها سئل
أبي ابن عن أيوب عن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا عبيد أبو وأقال
؟ سنة ألف مقداره كان يوم عن عباس ابن رجل : سأل قال مليكة
خمسين مقداره كان  / ( يوم7 / صافحة : فما عباس ابن له فقال
: عباس ابن فقال لتحدثني سألتك إنما الرجل له ) فقال سنة ألف
في يقول أن . فكره بهما أعلم الله كتابه في الله ذكرهما يومان هما

ابن يعني يعقوب : حدثني أيضا جرير ابن . وأقال يعلم ل ما الله كتاب
مسلم بن الوليد عن ميمون ين مهدي عن علية ابن حدثنا إبراهيم

من آية عن ، فسأله الله عبد بن جندب إلى حبيب بن طلق : جاء قال
قال - أوأ عني قمت لما مسلما كنت إن عليك : أحرج فقال ؟ القرآن

بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك . وأقال تجالسني : أن
نقول ل : إنا قال القرآن من آية تفسير عن سئل إذا كان أنه المسيب

بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن الليث . وأقال شيئا القرآن في
عن شعبة قال القرآن من المعلوم في إل يتكلم ل كان أنه المسيب

القرآن من آية عن المسيب بن سعيد رجل سأل قال مرة بن عمروأ
منه عليه يخفى ل أنه يزعم من وأسل القرآن عن تسألني : ل فقال
: قال يزيد أبي بن يزيد حدثني شوذب ابن . وأقال عكرمة يعني شئ
الناس أعلم وأكان وأالحلل الحرام عن المسيب بن سعيد نسأل كنا

. وأقال يسمع لم كأن سكت القران من آية تفسير عن سألناه فإذا
حدثنا زيد بن حماد حدثنا الضبي عبدة بن أحمد : حدثني جرير ابن
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ليعظمون وأإنهم المدينة فقهاء أدركت : لقد قال عمر بن الله عبيد

محمد بن وأالقاسم الله عبد بن سالم منهم التفسير في القول
صاالح بن الله عبد حدثنا عبيد أبو . وأقال وأنافع المسيب بن وأسعيد

من آية يؤوأل أبي سمعت : ما قال عروأة بن هشام عن ليث عن
محمد عن الدستوائي وأهشام عون وأابن أيوب . وأقال قط الله كتاب

: فقال القرآن من آية عن السلماني يعني عبيدة سألت سيرين بن
وأعليك الله فاتق ، القرآن أنزل فيم يعلمون كانوا الذين ذهب

بن الله عبد عن عون ابن عن معاذ : حدثنا عبيد أبو وأقال بالسداد
حتى فقف حديثا الله عن حدثت : إذا قال أبيه عن يسار بن مسلم
: قال إبراهيم عن مغيرة عن هشيم . حدثنا بعده وأما قبله ما تنظر
بن الله عبد عن شعبة : وأقال وأيهابونه التفسير يتقون أصاحابنا كان
عنها سألت وأقد إل آية من ما وأالله الشعبي قال قال السفر أبي

حدثنا هشيم حدثنا عبيد أبو . وأقال وأجل عز الله عن الروأاية وألكنها
التفسير اتقوا قال مسروأق عن الشعبي عن زائدة أبي بن عمروأ
ائمة عن شاكلها وأما الصحيحة الثار . فهذه الله عن الروأاية هو فإنما

لهم علم ل بما التفسير في الكلم عن تحرجهم على محمولة السلف
، عليه حرج فل وأشرعا لغة ذلك من يعلم بما تكلم من . فأما فيه

لنهم منافاة وأل التفسير في أقوال وأغيرهم هؤلء عن روأى وألهذا
كل على الواجب هو وأهذا ، جهلوه عما وأسكتوا علموه فيما تكلموا

القول يجب فكذلك به له علم ل عما السكوت يجب كما فإنه ، أحد
) تكتمونه وأل للناس : ( لتبيننه تعالى لقوله يعلمه مما عنه سئل فيما
علم عن سئل " من طرق من روأي الذي الحديث في جاء وألما

أبو روأاه الذي الحديث " . وأأما نار من بلجام القيامة يوم ألجم فكتمه
بن خالد بن محمد حدثنا العظيم عبد بن عباس حدثنا جرير بن جعفر
عن عروأة بن هشام حدثني الزبيري محمد بن جعفر أبو حدثنا عثمة
يفسر وأسلم عليه الله صالى النبي كان : ما قالت عائشة عن أبيه

روأاه ثم ، السلم عليه جبريل إياه علمهن آيابعدد إل القران من شيئا
عن عيسى بن معن عن الطرسوسي يزيد بن محمد بكر أبي عن

هو هذا وأجعفر غريب منكر حديث - فإنه به هشام عن خالد بن جعفر
قال الزبيري القرشي العوام بن الزبير بن خالد بن محمد ابن

: منكر الزدي الفتح أبو الحافظ وأقال حديثه في يتابع : ل البخاري
مما اليات هذه أن حاصاله بما جعفر أبو المام عليه وأتكلم ، الحديث

وأهذا ، جبرائيل عليها وأقفه مما تعالى الله عن بالتوقيف إل يعلم ل
تعالى الله استاثر ما القران من فان الحديث صاح لو صاحيح تأوأيل
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وأمنه ، لغاتها من العرب تعمله ما وأمنه العلماء يعلمه ما وأمنه ، بعلمه

 في أحد يعذر ل ما
بن محمد حدثنا جرير ابن قال فيما عباس ابن بذلك صارح كما جهالته
عباس ابن : قال قال الزناد أبي عن سفيان حدثنا مؤمل حدثنا بشار

ل وأتفسير ، كلمها من العرب تعرفه وأجه ، أوأجه أربعة على التفسير
إل أحد يعلمه ل وأتفسير ، العلماء يعلمه وأتفسير ، بجهالته أحد يعذر
، نظر إسناده في حديث في نحوه روأى : وأقد جرير ابن . قال الله

عمروأ سمعت وأهب ابن أنبانا الصدفى العلى عبد بن يونس حدثني
ابن عن هانئ أم مولى صاالح أبي عن الكلبي عن يحدثا الحرثا بن

على القرآن " أنزل قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن عباس
تفسره وأتفسير ، به بالجهالة أحد يعذر - ل وأحرام حلل أحرف أربعة

وأمن ، وأجل عز الله إل يعلمه ل وأمتشابه ، العلماء وأتفسير ، العرب
أشار الذي " وأالنظر كاذب  / فهو8 / صافحة الله سوى علمه ادعى

متروأك فإنه الكلبي السائب بن محمد جهة من هو اسناده في إليه
عباس ابن كلم من وألعله ، رفعه في وأهم إنما يكون قد لكن الحديث

قبل التفسير أوأل في تذكر مفيدة . ( مقدمة أعلم وأالله تقدم كما
القاضي اسحق بن اسماعيل حدثنا النباري بن بكر أبو ) قال الفاتحة

المدينة في : نزل قال قتادة عن همام حدثنا منهال بن حجاج حدثنا
وأالرعد وأبراءة وأالمائدة وأالنساء عمران وأآل البقرة القران من

وأالرحمن وأالحجرات وأالفتح وأمحمد وأالحزاب وأالنور وأالحج وأالنحل
وأالمافقون وأالجمعة وأالصف وأالممتحنة وأالحشر وأالمجادلة وأالحديد
وأإذا العشر راس ) إلى تحرم لم النبي أيها ( يا وأ وأالطلق وأالتغابن
وأسائر بالمدينة نزلت السور ) هؤلء الله نصر جاء ( وأإذا زلزلت
اختلف ثم آية الفا فستة العظيم القران آيات عدد . فأما بمكة السور

وأمنهم ، ذلك على يزد لم من : فمنهم أقوال على ذلك على زاد فيما
وأقيل ، آية عشرة وأأربع وأقيل ، آيات وأأربع آية وأمائتي قال من

أوأ ، آية وأعشروأن وأخمس وأمائتان وأقيل ، آية عشرة وأتسع وأمائتان
أبو ذلك حكى ، وأثلثون وأست وأمائتان وأقيل ، آية وأعشروأن ست

شاذان بن الفضل فقال كلماته . وأأما البيان كتابه في الداني عمروأ
وأثلثون وأتسع وأأربعمائة كلمة ألف وأسبعون سبع يسار بن عطاء عن

أحصينا ام هذا مجاهد عن كثير بن الله عبد فقال حروأفه . وأأما كلمة
وأمائة حرف ألف وأعشروأن وأأحد حرف ألف ثلثمائة وأهو القرآن من

حرف ألف ثلثمائة يسار بن عطاء بن الفضل . وأقال حرفا وأثمانون
محمد أبو سلم . وأقال حرفا عشر وأخمس ألف وأعشروأن وأثلثة
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: أخبروأني فقال وأالكتاب وأالحافظ القراء جمع الحجاج : إن الحماني

ثلثمائة أنه فأجمعوا : فحسبنا قال ؟ هو حرف من كم كله القرآن عن
عن : فأخبروأني قال حرفا وأأربعون وأسبعمائة ألفا وأأربعون ألف

الوأل ) وأثلثه ( وأليتلطف الكفه في قوله من الفاء إلى هو فإذا نصفه
وأمائة إحدى أوأ مائة رأس على وأالثاني براءة من آية مائة راس عند
قوله من الدال إلى الوألى وأسبعة ، آخره إلى وأالثالث ، الشعراء من

التاء إلى الثاني ) وأالسبع صاد من وأمنهم به آمن من : ( فمنهم تعالى
إلى ) وأالثالث حبطت ( أوألئك العراف سورة في تعالى قوله من

اللف إلى ) وأالرابع ( أكلها الرعد في تعالى قوله من الثانية اللف
في قوله من الهاء إلى ) وأالخامس منسكا ( جعلنا قوله من الحج في

قوله من الواوأ إلى ) وأالسادس مؤمنة وأل لمؤمن كان ( وأما الحزاب
آخر إلى ) وأالسابع السوء ظن بالله ( الظانين الفتح في تعالى

وأكان قالوا ، أشهر أربعة في ذلك علمنا محمد أبو سلم . قال القرآن
وأالثاني النعام آخر إلى فالوأل ، القران ربع ليلة كل في يقرأ الحجاج

، الزمر آخر إلى وأالثالث ، الكهف سورة ) من ( وأليتلطف إلى
كتابه في الداني عمروأ أبو الشيخ حكى . وأقد القران آخر الى وأالرابع
) وأالتجزئة ( التحزيب . وأأما أعلم فالله كله هذا في ) خلفا ( البيان

وأغيرها بالمدارس الرابعات في كما ثلثين من الجزاء اشتهرت فقد
للقران الصحابة تحزيب في الوارد الحديث تقدم فيما ذكرنا وأقد

وأغيرهم ماجه وأابن داوأد أبي وأسنن أحمد المام مسند في وأالحديث
عليه الله صالى الله رسول أصاحاب سال أنه حذيفة بن أوأس عن

وأسبع وأخمس ثلث قالوا ؟ القران تحزبون كيف حياته في وأسلم
. ( فصل تختم حتى المفصل وأحزب عشرة وأثلثا عشرة وأأحد وأتسع

البانة من فقيل مشتقة هي مما السورة معنى في ) وأاختلف
ملك كل * ترى سورة أعطاك الله أن تر . ألم النابغة قال وأالرتقاع

. وأقيل منزلة الى منزلة من بها ينتقل القارئ فكان يتذبذب دوأنها
قطعة لكونها سورة سميت وأقيل البلدان كسور وأارتفاعها لشرفها

هذا وأعلى ، البقية وأهو الناء أسار من ماخوذ منه وأجزءا القران من
وأاوأا الهمزة فابدلت الهمزة خففت وأانما ، مهموزا أصالها فيكون

الناقة يسمون العرب لن لها وأكما لتمامها وأقيل قبلها ما لنضمام
لياتها وأالحاطة الجمع من يكون ان ) وأيحتمل ( قلت سورة التامة

سور السورة . وأجمع وأدوأره بمنازله لحاطته البلد سور يسمى كما
الية وأأما ، وأسوارات سورات  / على9 / صافحة يجمع وأقد الواوأ بفتح
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بعدها الذي عن قبلها الذي الكلم انقطاع على العلمة فمن

 هي أي وأانفصالهما
) وأقال ملكه آية : ( إن تعالى الله قال وأمنفردة أختها عن بائنة

وأقيل سابع العام وأذا أعوام * لستة فعرفتها لها آيات : توهمت النابغة
القوم خرج يقال كما منه وأطائفة القران من حروأف جماعة لنها

* مثلنا حي ل النقبين من : خرجنا الشاعر قال بجماعاتهم أي بآياتهم
البشر يعجز عجب لنها آية سميت وأقيل المطافل اللقاح نزجي بايتنا
تحركت وأشرجة أكمة مثل ابية وأأصالها سيبويه قال بمثلها التكلم عن
وأقال مدة بعدها بهمزة آية فصارت ألفا فقلبت قبله ما وأانفتح الياء

للتباسها حذفت ثم ألفا فقلبت آمنة وأزن على آيية أصالها الكسائي
آية فصارت التشديد كراهية الفا فقلبت أيية أصالها الفراء وأقال

تكون وأقد الواحدة اللفظ فهي الكلمة . وأأما وأآيات وأآياي آي وأجمعها
عشرة تكون ما أكثر تكون . وأقد ذلك وأنحو وأل ما مثل حرفين على

) . وأقد - فاسقيناكموه - أنلزمكموها - وأ ( ليستخلفنهم مثل أحرف
) - وأالعصر - وأالضحى ( وأالفجر مثل آية الواحدة الكلمة تكون

( حم وأ الكوفيين قول ) في - حم - وأ - وأيس - وأطه ( الم وأكذلك
هذه يقول بل آيات هذه يسمى ، وأغيرهم كلمتان ) عندهم عسق
إل آية وأحدها هي كلمة أعلم ل الداني عمروأ أبو وأقال السور فواتح
القرطبي ) قال . ( فصل الرحمن ) بسورة ( مدهامتان تعالى قوله

، العجمية التراكيب من شئ القران في ليس أنه على أجمعوا
وأاختلفوا وألوط وأنوح كإبراهيم العجمية من أعلما فيه أن وأأجمعوا

وأالطبري الباقلني ذلك فانكر ؟ بالعجمية ذلك غير من شئ فيه هل
فيه توافقت ما باب من فهو العجمية يوافق مما فيه وأقع ما وأقال

.  اللغات
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الفاتحة سورة

ِم ِبْس ِه **  ّل ِم الّرْحمـِن ال الّرِحي
ًا الكتاب فاتحة أي الفاتحة لها يقال     في القراءة تفتتح وأبها خط

ًا لها الصلوات, وأيقال أنس, الجمهور, ذكره عند الكتاب أم أيض
سيرين وأابن الحسن بذلك, قال تسميتها كرها سيرين وأابن وأالحسن

أم هن المحكمات الَيات الحسن المحفوظ, وأقال اللوح ذلك إنما
ًا كرها وألذا الكتاب الصحيح في ثبت وأقد القرآن أم لها يقال أن أيض

الله صالى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن وأصاححه الترمذي عند
وأالسبع الكتاب وأأم القرآن أم العالمين رب لله «الحمد وأسلم عليه

(الصلة) لها (الحمد) وأيقال لها العظيم» وأيقال وأالقرآن المثاني
وأبين بيني الصلة «قسمت ربه عن وأسلم عليه الله صالى لقوله
الله: قال العالمين رب لله الحمد العبد قال فإذا نصفين عبدي

فيها شرط لنها صالة الفاتحة عبدي» الحديث. فسميت حمدني
ًا سعيد أبي عن الدارمي روأاه (الشفاء) لما لها وأيقال «فاتحة مرفوع

في سعيد أبي (الرقية) لحديث لها سم» وأيقال كل من شفاء الكتاب
الله صالى الله رسول له فقال السليم الرجل بها رقى حين الصحيح

عباس ابن عن الشعبي وأروأى رقية» ؟ أنها يدريك «وأما وأسلم عليه
الرحيم الرحمن الله بسم القرآن) قال: وأأساسها (أساس سماها أن

كثير أبي بن يحيى (بالواقية) وأسماها عيينه بن سفيان وأسماها
في جاء كما عنها سواها ما يكفي وأل عداها عما تكفي (الكافية) لنها

من وأليس غيرها من عوض القرآن «أم المرسلة الحاديث بعض
وأالكنز, ذكرهما الصلة سورة لها منها» وأيقال عوض غيرها

كشافه. في الزمخشري
أبو قاله مدنية العالية, وأقيل وأأبو وأقتادة عباس ابن قاله مكية وأهي  

مرتين: مرة نزلت وأيقال وأالزهري يسار بن وأعطاء وأمجاهد هريرة
ًا آتيناك تعالى: {وألقد لقوله أشبه بالمدينة, وأالوأل وأمرة بمكة سبع

أن السمرقندي الليث أبو أعلم. وأحكى تعالى المثاني} وأالله من
ًا, نقله غريب وأهو بالمدينة نزل الَخر وأنصفها بمكة نزل نصفها جد

ثمان, عبيد بن عمروأ خلف, وأقال بل آيات سبع وأهي عنه القرطبي
في اختلفوا وأإنما شاذان القولن ستة, وأهذان الجعفي حسين وأقال

قراء جمهور عند هو كما أوألها من مستقلة آية هي هل البسملة
أوأ الخلف من وأخلق وأالتابعين الصحابة من جماعة وأقول الكوفة

من المدينة أهل قول هو كما بالكلية أوألها من تعد ل أوأ آية بعض
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إن موضعه في تقريرها سيأتي كما أقوال ثلثة على وأالفقهاء القراء

الثقة. وأبه تعالى الله شاء
عشر وأثلثة مائة وأحروأفها كلمة وأعشروأن خمس وأكلماتها قالوا  

ًا. قال لنه الكتاب أم وأسميت التفسير كتاب أوأل في البخاري حرف
الصلة, وأقيل: إنما في بقراءتها وأيبدأ المصاحف في بكتابتها يبدأ

ابن تضمنته. قال ما إلى كله القرآن معاني لرجوع بذلك سميت
توابع له كانت إذا لمر مقدم أمرأوأ جامع كل تسمي جرير: وأالعرب

ًا, فتقول إمام لها هو تتبعه أم الدماغ تجمع التي للجلدة جامع: أّم
ًا, تحتها يجتمعون التي وأرايتهم الجيش لواء وأيسمون الرأس أّم

.الرمة ذي بقول وأاستشهد
ًا لها نعصي ليس أمور بهاجماع نقتدي لنا أم رأسه على  أمر
جميعها أمام لتقدمها القرى أم مكة وأسميت قال ـ الرمح يعني ـ  

ًا: لها منها. وأيقال دحيت الرض لن وأقيل سواها ما وأجمعها أيض
المصحف كتابة بها الصحابة وأافتتحت القراءة بها تفتتح لنها الفاتحة
فتقرأ الصلة في تثنى لنها قالوا المثاني بالسبع تسميتها وأصاح المام

في بيانه سيأتي كما آخر معنى للمثاني كان وأإن ركعة كل في
تعالى. الله شاء إن موضعه

وأهاشم ذئب أبي ابن أنبأنا هاروأن بن يزيد أحمد: حدثنا المام قال  
النبي عن هريرة أبي عن المقبري عن ذئب أبي ابن عن هاشم بن

وأهي القرآن أم القرآن: «هي أم في قال أنه وأسلم عليه الله صالى
عمر بن إسماعيل عن روأاه العظيم» ثم القرآن وأهي المثاني السبع

الطبري: حدثني جرير بن محمد جعفر أبو وأقال به ذئب أبي ابن عن
سعيد عن ذئب أبي ابن أخبرني وأهب ابن أنبأنا العلى عبد بن يونس

الله صالى الله رسول عن عنه الله رضي هريرة أبي عن المقبري
السبع وأهي الكتاب فاتحة وأهي القرآن أم قال: «هي وأسلم عليه

في مردوأيه بن موسى بن أحمد بكر أبو الحافظ المثاني» وأقال
بن غالب بن محمد حدثنا زياد بن محمد بن أحمد حدثنا تفسيره

بن المعافى الموصالي, حدثنا الواحد عبد بن إسحاق حارثا, حدثنا
المقبري عن بلل أبي بن نوح عن جعفر بن الحميد عبد عن عمران

«الحمد وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن
إحداهن, وأهي الرحيم الرحمن الله آيات: بسم سبع العالمين رب لله

الكتاب» الكتاب, وأفاتحة أم العظيم, وأهي وأالقرآن المثاني السبع
ًا الدارقطني روأاه وأقد تعالى قوله فسروأا أنهم هريرة أبي عن أيض

ًا منها السابعة الَية هي البسملة وأأن المثاني} بالفاتحة من {سبع
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قال: إبراهيم عن العمش روأى البسملة. وأقد عند هذا تمام وأسيأتي

فقال: لو ؟ مصحفك في الفاتحة تكتب لم مسعود: لَم لبن قيل
حيث يعني داوأد أبي بن بكر أبو سورة, قال كل أوأل في لكتبتها كتبتها
وأقد كتابتها عن لها المسلمين بحفظ الصلة, قال: وأاكتفيت في يقرأ

روأاه حديث في وأرد كما القرآن من أنزل شيء أوأل الفاتحة قيل: إن
وأقيل: ثلثة أقوال أحد الباقلني وأنقله النبوة دلئل في البيهقي
باسم وأقيل: {اقرأ الصحيح في جابر حديث في المدثر} كما {ياأيها

موضعه في تقريره سيأتي كما الصحيح هو خلق} وأهذ الذي ربك
المستعان. وأالله

الفاتحة فضل في وأرد ما ذكر
يحيى حدثنا مسنده في تعالى الله رحمه حنبل بن أحمد   المام قال  

بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب حدثني شعبة عن سعيد بن
أصالي قال: كنت عنه الله رضي المعلى بن سعيد أبي عن عاصام

صاليت, حتى أجبه فلم وأسلم عليه الله صالى الله رسول فدعاني
الله رسول قلت: يا قال تأتيني» ؟ أن فقال: «مامنعك قال: فأتيته

آمنوا الذين أيها {يا تعالى الله يقل قال: ألم أصالي كنت إني
قال: «لعلمنك يحييكم} ثم لما دعاكم إذا وأللرسول لله استجيبوا

المسجد» قال: فأخذ من تخرج أن قيل القرآن في سورة أعظم
قلت إنك الله رسول قلت: يا المسجد من يخرج أن أراد فلما بيدي

رب لله {الحمد قال: «نعم القرآن في سورة أعظم لعلمنك
أوأتيته» وأهكذا الذي العظيم وأالقرآن المثاني السبع العالمين} هي

بن يحيى عن المديني, كلهما بن وأعلي مسدد عن البخاري روأاه
داوأوأد التفسير, وأأبو من آخر موضع في به, وأروأاه القطان سعيد

عن الواقدي به, وأروأاه شعبة عن طرق من ماجه وأابن وأالنسائي
بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب عن النصاري معاذ بن محمد
نحوه. وأقد فذكر كعب بن أبي عن المعلى بن سعيد أبي عن عاصام

عليه التنبيه ينبغي ما الله رحمه أنس بن مالك للمام الموطأ في وأقع
أبا أن الحرقي يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء عن مالك روأاه فإنه

عليه الله صالى الله رسول أن أخبرهم كريز بن عامر ابن مولى سعيد
صالته من فرغ فلما المسجد في يصلي وأهو كعب بن أبي نادى وأسلم
يريد وأهو يدي على يده وأسلم عليه الله صالى النبي فوضع قال لحقه

وأسلم: «إني عليه الله صالى قال ثم المسجد باب من يخرج أن
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في أنزل ما سورة تعلم حتى المسجد باب من تخرج ل أن لرجو

الله رضي أبي مثلها» قال القرآن في وأل النجيل في وأل التوراة
ما الله رسول قلت: يا ثم ذلك رجاء المشي في أبطى عنه, فجعلت

قال ؟ الصلة افتتحت إذا تقرأ قال: «كيف ؟ وأعدتني التي السورة
آخرها, فقال على أتيت العالمين} حتى رب لله {الحمد عليه فقرأت
السبع وأهي السورة هذه «هي وأسلم عليه الله صالى الله رسول
بأبي ليس هذا سعيد أعطيت» فأبو الذي العظيم وأالقرآن المثاني

تبعه وأمن الصاول جامع في الثير ابن اعتقده كما المعلى بن سعيد
وأذاك خزاعة موالي من تابعي وأهذا أنصاري صاحابي المعلى ابن فإن

أبو سمعه يكن لم إن منقطع ظاهره صاحيح, وأهذا متصل الحديث
شرط على فهو منه سمعه قد كان فإن كعب بن أبي من هذا سعيد
وأجه غير من كعب بن أبي عن روأي قد أنه أعلم. على وأالله مسلم

إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا عفان أحمد: حدثنا المام قال كما
تعالى الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العلء حدثنا
كعب, بن أبّي على وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: خرج عنه
قال: أبّي, فخفف يجبه, ثم لم ثم أبّي, فالتفت قال: يا يصلي وأهو
فقال: السلم وأسلم عليه الله صالى الله رسول إلى انصرف ثم أبي

دعوتك إذ أبي أي منعك ما السلم قال: وأعليك الله رسول أي عليك
قال: أوألست الصلة في كنت إني الله رسول أي تجيبني, قال أن

دعاكم إذا وأللرسول لله {استجيبوا إلي تعالى الله أوأحى فيما تجد
أعلمك أن أتحب قال أعود ل الله رسول يا بلى يحييكم} قال لما

في وأل الزبور في وأل النجيل في وأل التوراة في ل تنزل لم سورة
الله صالى الله رسول الله, قال رسول أي نعم قلت ؟ مثلها الفرقان

تعلمها, قال: فأخذ حتى الباب هذا أخرج ل أن لرجو وأسلم: إني عليه
أن مخافة أتبطأ وأأنا يحدثني بيدي وأسلم عليه الله صالى الله رسول

رسول قلت: أي الباب من دنونا الحديث, فلما يقضي أن قبل يبلغ
فقرأت قال ؟ الصلة في تقرأ ما قال ؟ وأعدتني التي السورة ما الله
وأل التوراة في الله أنزل ما بيده نفسي قال: وأالذي القرآن أم عليه
المثاني. السبع إنها مثلها الفرقان في وأل الزبور في وأل النجيل في

أبي عن أبيه عن العلئي عن الدراوأردي عن قتيبة عن الترمذي وأروأاه
وأالقرآن المثاني السبع من أنها وأعنده فذكره عنه الله رضي هريرة

الباب صاحيح, وأفي حسن حديث قال: هذا ثم أعطيته الذي العظيم
بن إسماعيل عن أحمد المام بن الله عبد مالك, وأروأاه بن أنس عن
عن العلء عن جعفر بن الحميد عبد عن أسامة أبى عن معمر أبي
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ً كعب, فذكره بن أبي عن هريرة أبي عن أبيه ًا أوأ بنحوه مطول قريب

ًا وأالنسائي الترمذي روأاه منه. وأقد بن حسين عمار أبي عن جميع
عن العلء عن جعفر بن الحميد عبد عن موسى بن الفضل عن حريث

الله صالى الله رسول قال: قال كعب بن أبي عن هريرة أبي عن أبيه
القرآن, أم مثل النجيل في وأل التوراة في الله أنزل وأسلم: ما عليه
لفظ عبدي. هذا وأبين بيني مقسومة وأهي المثاني السبع وأهي

حدثنا أحمد المام غريب. وأقال حسن حديث الترمذي وأقال النسائي
عقيل بن الله عبد البريد, حدثنا ابن يعني هاشم عبيد, حدثنا بن محمد

وأقد وأسلم عليه الله صالى الله رسول إلى قال: انتهيت جابر عن
علي, قال يرد فلم الله رسول يا عليك فقلت: السلم الماء أهراق

علي, قال: فقلت: يرد فلم الله رسول يا عليك فقلت: السلم
الله رسول علي, قال: فانطلق يرد فلم الله رسول يا عليك السلم

أنا وأدخلت رحله دخل حتى خلفه وأأنا يمشي وأسلم عليه الله صالى
ًا فجلست المسجد ًا كئيب عليه الله صالى الله رسول علّي فخرج حزين

السلم وأعليك الله وأرحمة السلم فقال: عليك تطهر وأقد وأسلم
عبد يا أخبرك قال: «أل ثم الله وأرحمة السلم وأعليك الله وأرحمة

َير جابر بن الله الله, قال رسول يا القرآن» قلت: بلى في سورة بأْخ
جيد, وأابن إسناد تختمها» هذا حتى العالمين رب لله الحمد «اقرأ
ذكر الصحابي هذا جابر بن الله وأعبد الكبار الئمة به يحتج هذا عقيل

جابر بن الله عبد إنه أعلم, وأيقال وأالله العبدي هو أنه الجوزي ابن
بهذا وأاستدلوا عساكر ابن الحافظ ذكره فيما البياضي النصاري
هو كما بعض على وأالسور اليات بعض تفاضل على وأأمثاله الحديث
بن بكر وأأبو راهويه بن إسحاق العلماء, منهم من كثير عن المحكي
ل أنه إلى أخرى طائفة المالكية, وأذهبت من الحفار وأابن العربي
المفضل التفضيل يوهم الله, وألئل كلم الجميع لن ذلك في تفاضل

بكر وأأبي الشعري عن القرطبي فاضلً, نقله الجميع كان عليه, وأإن
عن وأروأاية يحيى بن وأيحيى البستي حيان بن حاتم وأأبي الباقلني

ًا مالك المام القرآن: حدثنا فضائل في البخاري آخر, قال حديث أيض
عن معبد عن محمد عن هشام حدثنا وأهب المثنى, وأحدثنا بن محمد

جارية فجاءت لنا, فنزلنا مسير في الخدري, قال: كنا سعيد أبي
فقام ؟ راق منكم فهل غيب نفرنا وأإن سليم الحي سيد فقالت: إن

وأسقانا شاة بثلثين له فبرأ, فأمر فرقاه برقيه نأبنه كنا ما رجل معها
ًا. فلما ما فقال: ل ؟ ترقي كنت أوأ رقية تحسن له: أكنت قلنا رجع لبن

ًا تحدثوا قلنا: ل الكتاب بأم إل رقيت رسول وأنسأل نأتي حتى شيئ

41



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
صالى للنبي ذكرناه المدينة قدمنا وأسلم, فلما عليه الله صالى الله
لي وأاضربوا اقسموا رقية أنها يدريه كان فقال: «وأما وأسلم عليه الله

هشام, حدثنا الوارثا, حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو بسهم» وأقال
بهذا, الخدري سعيد أبي عن سيرين بن معبد حدثني سيرين بن محمد
ابن عن حسان ابن وأهو هشام روأاية من داوأد وأأبو مسلم روأاه وأهكذا

سعيد أبا أن الحديث لهذا مسلم روأايات بعض وأفي به سيرين
تفاؤلً. بذلك يسمونه اللديغ يعني السليم ذلك رقى الذي هو الخدري

من سننه في وأالنسائي صاحيحه في مسلم آخر): روأى حديث(  
الله عبد عن زريق بن عمار عن سليم بن سلم الحوص أبي حديث

ابن عن جبير بن سعيد عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن عيسى بن
جبرائيل, إذ وأعنده وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: بينا عباس
ًا سمع قد باب فقال: هذا السماء إلى بصره جبريل فرفع فوقه نقيض
صالى النبي فأتى ملك منه قط, قال: فنزل فتح ما السماء من فتح
قبلك, نبي يؤتهما لم أوأتيتهما قد بنورين فقال: أبشر وأسلم عليه الله

ًا تقرأ لم البقرة سورة وأخواتيم الكتاب فاتحة أوأتيته, إل منهما حرف
النسائي. لفظ وأهذا

إبراهيم بن إسحاق مسلم: حدثنا آخر, قال نحوه: حديث وألمسلم  
ابن العلء, يعني عن عيينة بن سفيان حدثنا راهويه ابن هو الحنظلي

الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن الخرقي يعقوب بن الرحمن عبد
يقرأ لم صالة صالى قال: «من وأسلم عليه الله صالى النبي عن عنه
ًا خداج فهي القرآن أم فيها نكون إنا هريرة لبي تمام» فقيل غير ثلث

الله رسول سمعت فإني نفسك في بها المام, فقال: اقرأ خلف
الصلة وأجل: «قسمت عز الله يقول: قال وأسلم عليه الله صالى
رب لله قال: {الحمد فإذا سأل ما وألعبدي نصفين عبدي وأبين بيني

الرحيم} قال {الرحمن قال عبدي, وأإذا حمدني الله العالمين} قال
الله: مجدني الدين} قال يوم {مالك قال عبدي, فإذا علّي أثنَى الله

وأإياك نعبد قال: {إياك عبدي, فإذا إلي مرة: فوض عبدي, وأقال
قال سأل, فإذا ما وألعبدي عبدي وأبين بيني نستعين} قال: هذا

المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صاراط المستقيم الصراط {اهدنا
سأل». هكذا ما وألعبدي لعبدي الله: هذا الضالين} قال وأل عليهم
ًا روأياه وأقد راهويه بن إسحاق عن النسائي روأاه عن قتيبة عن أيض
أبي عن زهرة بن هشام مولى السائب أبي العلء, عن عن مالك

ما لعبدي, وألعبدي وأنصفها لي «فنصفها السياق هذا به, وأفي هريرة
من مسلم روأاه وأقد العلء عن إسحاق ابن سأل» وأهكذا. روأاه
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ًا وأروأاه هكذا السائب أبي عن العلء عن جريج ابن حديث من أيض
عن السائب, كلهما وأأبي أبيه عن العلء عن أوأيس أبي ابن حديث

عنه زرعة أبا حسن. وأسألت حديث هذا الترمذي هريرة. وأقال أبي
عن العلء وأعن أبيه عن العلء عن قال من صاحيح الحديثين كل فقال
حديث من أحمد المام بن الله عبد الحديث هذ السائب. روأى أبي

ً كعب بن أبي عن هريرة أبي عن أبيه عن العلء ابن وأقال مطول
حدثنا الحباب بن زيد حدثنا المروأزي مسمار بن صاالح حدثنا جرير

عن إسحاق بن سعد عن طريف بن مطرف عن سعيد بن عنبسة
الله صالى الله رسول قال: قال الله عبد بن جابر عن عجرة بن كعب
عبدي وأبين بيني الصلة تعالى: قسمت الله وأسلم: «قال عليه

العالمين} قال: رب لله {الحمد العبد قال فإذا سأل ما وأله نصفين
عبدي, علّي الرحيم} قال: أثنى قال: {الرحمن وأإذا عبدي حمدني

الوجه. هذا من غريب بقي, وأهذا ما وأله لي قال: هذا ثم
الحديث بهذا يتعلق ما على الكلم

وأجوه من بالفاتحة يختص مما
كقوله القراءة الصلة, وأالمراد لفظ فيه أطلق قد أحدها) أنه(  

سبيلً} أي ذلك بين وأابتغ بها تخافت وأل بصلتك تجهر تعالى: {وأل
ًا جاء كما بقراءتك قال عباس, وأهكذا ابن عن الصحيح في به مصرح

فنصفها نصفين عبدي وأبين بيني الصلة «قسمت الحديث هذا في
في القسمة هذه تفضيل بين سأل» ثم ما وألعبدي لعبدي وأنصفها لي

أكبر من الصلة, وأأنها في القراءة عظمة على فدل الفاتحة قراءة
كما القراءة منها. هو وأاحد جزء بها أريد العبادة طلقت إذا أركانها
الفجر, إن قوله: {وأقرآن في الصلة به وأالمراد القراءة لفظ أطلق
ًا} وأالمراد كان الفجر قرآن ًا جاء كما الفجر صالة مشهود به مصرح

هذا النهار» فدل وأملئكة الليل ملئكة يشهدها الصحيحين: «أنه في
العلماء, من اتفاق وأهو الصلة في القراءة من بد ل أنه على كله

هل أنه الثاني, وأذلك الوجه في نذكرها مسأله في اختلفوا وألكن
؟ غيرها أوأ هي تجزىء أم الكتاب فاتحة الصلة في للقراءة يتعين
أصاحابه من وأافقه وأمن حنيفه أبي فعند مشهورين قولين على

الصلة في أجزأه القرآن من قرأ مهما بل تتعين ل وأغيرهم, أنها
القرآن} وأبما من تيسر ما تعالى: {فاقرءوأا قوله بعموم وأاحتجوا

في المسيء قصة في هريرة أبي حديث من الصحيحين في ثبت
إلى قمت له: «إذا قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن صالته
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بقراءة فأمره القرآن» قالوا من معك تيّسر ما اقرأ ثم فكبر الصلة

قلنا. ما على فدل غيرها وأل الفاتحة له يعين وألم تيسر ما
تجزىء وأل الصلة في الفاتحة قراءة تتعين الثاني) أنه وأالقول(  

حنبل بن وأأحمد وأالشافعي مالك الئمة بقية قول بدوأنها, وأهو الصلة
المذكور الحديث بهذا ذلك على العلماء, وأاحتجوا وأجمهور وأأصاحابهم

فيها يقرأ لم صالة صالى عليه: «من وأسلمه الله صالوات قال حيث
الحديث في به فسر كما الناقص هو خداج» وأالخداج فهي القرآن بأم

ًا تمام» وأاحتجوا «غير الزهري حديث من الصحيحين في ثبت بما أيض
الله رسول قال: قال الصامت بن عبادة عن الربيع بن محمود عن

الكتاب» وأفي بفاتحة يقرأ لم لمن صالة «ل وأسلم عليه الله صالى
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حبان وأابن خزيمة ابن صاحيحه

فيها يقرأ ل صالة تجزيء وأسلم: «ل عليه الله صالى لله رسول قال
المناظرة وأوأجه كثيرة الباب هذا في القرآن» وأالحاديث بأم فيها
الله. رحمهم ذلك في مأخذهم إلى أشرنا وأقد ذكره يطول ههنا

في قراءتها تجب أنه العلم أهل من وأجماعة الشافعي مذهب إن ثم  
الركعات. معظم في قراءتها تجب آخروأن: إنما ركعة. وأقال كل

من وأاحدة ركعة في قراءتها تجب البصريين: إنما وأأكثر الحسن وأقال
ًا الصلوات بفاتحة يقرأ لم لمن صالة «ل الحديث بمطلق أخذ

تتعين وأالوأزاعي: ل وأالثوري وأأصاحابه حنيفة أبو الكتاب» وأقال
من تيسر ما {فاقرءوأا تعالى لقوله أجزأه بغيرها قرأ لو بل قراءتها

سفيان أبي حديث من ماجه ابن روأى أعلم. وأقد القرآن} وأالله
ًا سعيد أبي عن نضرة أبي عن السعدي يقرأ لم لمن صالة «ل مرفوع

هذا صاحة غيرها» وأفي أوأ فريضة في وأسورة بالحمد ركعة كل في
أعلم. وأالله الكبير الحكام كتاب في كله هذا تحرير وأموضع نظر

ثلثة فيه ؟ المأموم على الفاتحة قراءة تجب الثالث) هل وأالوجه(  
إمامه على تجب كما قراءتها عليه تجب (أحدها) أنه للعلماء أقوال
قراءة المأموم على تجب (وأالثاني) ل المتقدمة الحاديث لعموم
صالة في وأل الجهرية صالة في وأل غيرها وأل الفاتحة ل بالكلية

عبد بن جابر عن مسنده في حنبل بن أحمد المام روأاه السرية, لما
إمام له كان قال: «من أنه وأسلم عليه الله صالى النبي عن الله

عن مالك ضعف. وأروأاه إسناده في قراءة» وألكن له المام فقراءة
طرق من الحديث هذا روأي كلمه, وأقد من جابر عن كيسان بن وأهب

أعلم وأالله وأسلم عليه الله صالى النبي عن منها شيء يصح وأل
لما السرية في المأموم على القراءة تجب الثالث) أنه (وأالقول
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أبي عن مسلم صاحيح في ثبت لما الجهرية في ذلك يجب تقدم, وأل

«إنما وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال الشعري موسى
بقية فأنصتوا» وأذكر قرأ فكبروأا, وأإذا كبر فإذا به ليؤتم المام جعل

وأابن وأالنسائي وأالترمذي داوأد أبو السنن أهل روأاه الحديث, وأهكذا
قال: «وأإذا أنه وأسلم عليه الله صالى النبي عن هريرة أبي عن ماجه

ًا, فدل الحجاج بن مسلم صاححه فأنصتوا» وأقد قرأ هذان أيض
الله: رحمه للشافعي قديم قول وأهو القول هذا صاحة على الحديثان

ـ تعالى الله رحمه حنبل بن أحمد المام عن أعلم. وأروأاية وأالله
الفاتحة سورة اختصاص بيان ههنا المسائل هذه ذكر من وأالغرض
حدثنا البزار بكر أبو الحافظ السور. وأقال من بغيرها تتعلق ل بأحكام
عمران أبي عن عبيد بن غسان حدثنا الجوهري سعيد بن إبراهيم
عليه الله صالى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس عن الجوني
هو وأقل الكتاب فاتحة وأقرأت الفراش على جنبك وأضعت «إذ وأسلم

الموت». إل شيء كل من أمنت فقد أحد الله
وأأحكامها الستعاذة تفسير

* الجاهلين عن وأأعرض بالعرف وأأمر العفو تعالى: {خذ الله قال  
عليم} وأقال سميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وأإما

* وأقل يصفون بما أعلم نحن السيئة أحسن هي بالتي تعالى: {ادفع
يحضروأن} أن رب بك وأأعوذ الشياطين همزات من بك أعوذ رب

كأنه عداوأة وأبينه بينك الذي فإذا أحسن هي بالتي تعالى: {ادفع وأقال
* عظيم حظ ذوأ إل يلقاها وأما صابروأا الذين إل يلقاها * وأما حميم وألي
العليم} السميع هو إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وأإما

يأمر تعالى الله أن وأهو معناها في رابعة لهن ليس آيات ثلثا فهذه
الصال الطيب طبعه عنه ليرده إليه وأالحسان النسي العدوأ بمصانعة

ل الشيطان العدوأ من به بالستعاذة وأالمصافاة, وأيأمر المودة إلى
ًا وأل مصانعة يقبل ل إذ محالة آدم ابن هلك غير يبتغي وأل إحسان
آدم بني تعالى: {يا قال كما قبل من آدم أبيه وأبين بينه العداوأة لشدة

تعالى: {إن الجنة} وأقال من أبويكم أخرج كما الشيطان يفتننكم ل
ًا فاتخذوأه عدوأ لكم الشيطان من ليكونوا حزبه يدعو إنما عدوأ
وأهم دوأني من أوألياء وأذريته السعير} وأقال: {أفتتخذوأنه أصاحاب

أنه السلم عليه آدم للوالد أقسم بدل} وأقد للظامين بئس عدوأ لكم
قال: {فبعزتك وأقد لنا معاملته فكيف وأكذب الناصاحين لمن له

تعالى: {فإذا المخلصين} وأقال منهم عبادك * إل أجمعين لغوينهم
له ليس * إنه الرجيم الشيطان من الله فاستعذ القرآن قرأت
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على سلطانه * إنما يتوكلون ربهم وأعلى آمنوا الذين على سلطان

مشركون}. به هم وأالذين يتولونه الذين
على وأاعتمدوأا القراءة بعد وأغيرهم: يتعوذ القراء من طائفة قالت  

إلى ذهب العبادة, وأممن فراغ بعد العجاب وألدفع الَية سياق ظاهر
ذلك حكى السجستاني حاتم وأأبو قلوقا ابن عنه نقله فيما حمزة ذلك
كتاب في المغربي الهذلي جبارة بن علي بن يوسف القاسم أبو

ًا هريرة أبي عن وأروأي: الكامل العبادة محمد غريب, وأنقله وأهو أيض
قال: وأهو عنه روأاية في سيرين ابن عن تفسيره في الرازي عمر بن

الظاهري. وأحكى الصابهاني علي بن وأداوأد النخعي إبراهيم قول
رحمه مالك عن المجموعة عن العربي بن بكر أبي عن القرطبي
العربي. وأحكى ابن الفاتحة, وأاستغربه بعد يتعوذ القارىء الله: أن

ً ًا قول ً الستعاذة وأهو ثالث ًا أوأل ًا وأآخر الرازي. الدليلين, نقله بين جمع
التلوأة قبل تكون إنما الستعاذة أن الجمهور عليه الذي وأالمشهور

القرآن قرأت {فإذا عندهم الَية وأمعنى عنها الموسوس لدفع
كقوله القراءة أردت إذا الرجيم} أي الشيطان من بالله فاستعذ

وأأيديكم} الَية: أي وأجوهكم فاغسلوا الصلة إلى قمتم {إذا تعالى
صالى الله رسول عن الحاديث ذلك على القيام, وأالدليل أردتم إذا

الله: حدثنا رحمه حنبل بن أحمد المام بذلك. قال وأسلم عليه الله
علي بن علي عن سليمان بن جعفر حدثنا أنس بن الحسن بن محمد

الخدري سعيد أبي عن الناجي المتوكل أبي عن اليشكري الرفاعي
الليل من قام إذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: كان
اسمك وأبحمدك, وأتبارك اللهم قال: «سبحانك وأكبر صالته فاستفتح

ًا الله إل إله ل وأيقول غيرك إله جدك, وأل وأتعالى أعوذ ـ يقول ثم ـ ثلث
وأنفثه» وأنفخه همزه من الرجيم الشيطان من العليم السميع بالله
علي عن سليمان بن جعفر روأاية من الربعة السنن أهل روأاه وأقد
هذا في شيء أشهر الترمذي: هو الرفاعي, وأقال وأهو علي بن

وأالنفث بالكبر الخنق, وأالنفخ وأهي بالموتة الهمز فسر الباب, وأقد
بن عمروأ عن شعبة حديث من ماجه وأابن داوأد أبو روأاه بالشعر, كما

قال: أبيه عن المطعم بن جبير بن نافع عن العنزي عاصام عن مرة
قال: الصلة في دخل حين وأسلم عليه الله صالى الله رسول رأيت
ًا أكبر «الله ًا, الحمد كبير ًا لله ثلث ًا, سبحان كثير وأأصايل بكرة الله ثلث

ًا, اللهم وأنفثه وأنفخه همزه من الرجيم الشيطان من بك أعوذ إني ثلث
ماجه: حدثنا ابن الشعر, وأقال وأنفثه الكبر وأنفخه الموتة قال: همزه

عبد أبي عن السائب بن عطاء حدثنا فضيل ابن حدثنا المنذر بن علي

46



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأسلم عليه الله صالى النبي عن مسعود ابن عن السلمي الرحمن

وأنفخه وأهمزه الرجيم الشيطان من بك أعوذ إني قال: «اللهم
المام الشعر, وأقال وأنفثه الكبر وأنفخه الموتة همزه وأنفثه» قال
عن عطاء بن يعلى عن شريك يوسف, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا

صالى الله رسول يقول: كان الباهلي أمامة أبا سمع أنه حدثه رجل
ًا كبر الصلة إلى قام إذا وأسلم عليه الله الله إل إله قال: «ل ثم ثلث

بالله قال: «أعوذ مرات» ثم ثلثا وأبحمده الله مرات, وأسبحان ثلثا
أبو الحافظ وأنفثه» وأقال وأنفخه همزه من الرجيم الشيطان من

الله عبد مسنده, حدثنا في الموصالي المثنى بن علي بن أحمد يعلى
بن  يزيد عن البريد بن هاشم بن علي الكوفي, حدثنا أبان بن عمر بن

أبي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك عبد عن زياد
عليه الله صالى النبي عند رجلن قال: تلحى عنه الله رضي كعب بن

ًا أحدهما أنف فتمزع وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال غضب
ًا لعلم «إني وأسلم من بالله يجد: أعوذ ما عنه لذهب قاله لو شيئ

يوسف عن وأالليلة اليوم في النسائي روأاه الرجيم» وأكذا الشيطان
أبي بن زياد بن يزيد عن موسى بن الفضل عن المروأزي عيسى بن

عن سعيد أبي عن حنبل بن أحمد الحديث هذا روأى الجعد, به, وأقد
الحميد عبد بن جرير عن موسى بن يوسف عن داوأد وأأبو زائدة

عن مهدي ابن عن بندار عن الليلة اليوم في وأالنسائي وأالترمذي
ًا وأالنسائي الثوري عبد عن ثلثتهم قدامة بن زائدة حديث من أيض
رضي جبل بن معاذ عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك

فغضب وأسلم عليه الله صالى النبي عند رجلن قال: استب عنه الله
ًا أحدهما ًا غضب شدة من أنفه يتمزع أحدهما أن إلّي يخيل حتى شديد
قالها لو كلمة لعلم «إني وأسلم عليه الله صالى النبي فقال غضبه
الله, قال رسول يا هي الغضب» فقال: ما من يجد ما عنه لذهب

معاذ الرجيم» قال: فجعل الشيطان من بك أعوذ إني يقول: «اللهم
ًا يزداد وأجعل فأبى يأمره الترمذي: داوأد, وأقال أبي لفظ وأهذا غضب

فإنه جبل بن معاذ يلق لم ليلى أبي بن الرحمن عبد أن يعني مرسل
ليلى أبي بن الرحمن عبد يكون (قلت) وأقد عشرين سنة قبل مات

هذه فإن جبل بن معاذ عن وأبلغه تقدم كما كعب بن أبي من سمعه
البخاري: قال عنهم الله رضي الصحابة من وأاحد غير شهدها القصة
بن عدي عن العمش عن جرير شيبة, حدثنا أبي بن عثمان حدثنا
عند رجلن عنه. استب الله رضي صارد بن سليمان قال: قال ثابت
يسب فأحدهما جلوس عنده وأنحن وأسلم عليه الله صالى النبي
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ًا صااحبه «إني وأسلم عليه الله صالى النبي فقال وأجهه احمر قد مغضب
من بالله  أعوذ قال لو يجد ما عنه لذهب قالها لو كلمة لعلم

صالى الله رسول يقول ما تسمع أل للرجل الرجيم» فقالوا الشيطان
ًا روأاه بمجنون, وأقد لست قال: إني وأسلم عليه الله مسلم مع أيض

به. العمش عن متعددة طرق من وأالنسائي داوأد وأأبي
وأموطنها ههنا ذكرها يطول كثيرة أحاديث الستعاذة في جاء وأقد  

عليه جبريل أن روأي أعلم. وأقد وأالله العمال وأفضائل الذكار كتاب
وأسلم عليه الله صالى الله رسول على بالقرآن نزل ما أوأل السلم

كريب, أبو جرير: حدثنا بن جعفر أبو المام قال كما بالستعاذة أمره
عن روأق أبو عمارة, حدثنا بن بشر سعيد, حدثنا بن عثمان حدثنا

محمد على جبريل نزل ما قال: أوأل عباس بن الله عبد عن الضحاك
بالله استعذ» قال: «استعيذ محمد قال: «يا وأسلم عليه الله صالى

الله بسم قال: «قل الرجيم» ثم الشيطان من العليم السميع
الله: عبد خلق} قال الذي ربك باسم {اقرأ قال الرحيم» ثم الرحمن

بلسان وأسلم عليه الله صالى محمد على الله أنزلها سورة أوأ وأهي
ًا إسناده في فإن ليعرف ذكرناه وأإنما غريب الثر جبريل. وأهذا ضعف

ًا أعلم. وأالله وأانقطاع
ليست مستحبة الستعاذة أن على العلماء مسألة) وأجمهور(  

في وأجوبها رباح أبي بن عطاء عن الرازي وأحكى تاركها يأثم بمتحتمة
تعوذ سيرين: إذا ابن قال: وأقال القراءة أراد كلما وأخارجها الصلة

الرازي وأاحتج الوجوب إسقاط في كفى فقد عمره في وأاحدة مرة
وأبمواظبة الوجوب ظاهره أمر (فاستعذ) وأهو الَية بظاهر لعطاء
يتم ل وأما الشيطان شر تدرأ وألنها عليها وأسلم عليه الله صالى النبي

مسالك أحد وأهو أحوط الستعاذة وألن وأاجب فهو به إل الواجب
وأسلم عليه الله صالى النبي على وأاجبة بعضهم: كانت وأقال الوجوب

لقيام وأيتعوذ المكتوبة في يتعوذ ل أنه مالك عن أمته, وأحكي دوأن
منه. ليلة أوأل في رمضان

يضر فل أسر وأإن بالتعوذ يجهر الملء في الشافعي مسألة) وأقال(  
وأاختلف هريرة أبو وأجهر عمر ابن أسر لنه بالتخيير الم في وأقال
على فيها التعوذ يستحب هل الوألى الركعة عدا فيما الشافعي قول

المستعيذ: أعوذ قال أعلم, فإذا الستحباب, وأالله عدم وأرجح قولين
وأزاد حنيفة وأأبي الشافعي عند ذلك كفى الرجيم الشيطان من بالله

بالله أعوذ يقول بل آخروأن وأقال العليم السميع بالله بعضهم: أعوذ
الثوري قاله العليم السميع هو الله إن الرجيم الشيطان من
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الشيطان من بالله أستعيذ يقول أنه بعضهم عن وأحكي وأالوأزاعي

المذكور عباس ابن عن الضحاك وألحديث الَية أمر لمطابقة الرجيم
أعلم. وأالله هذا من بالتباع أوألى تقدم كما الصحيحة وأالحاديث

أبي قول وأهو للتلوأة هي إنما الصلة في الستعاذة مسألة) ثم(  
المأموم يتعوذ هذا فعلى للصلة بل يوسف أبو وأمحمد. وأقال حنيفة

العيد تكبيرات وأقبل الحرام بعد العيد في وأيتعوذ يقرأ ل كان وأإن
طهارة أنها الستعاذة لطائف القراءة, وأمن قبل بعدها وأالجمهور

كلم لتلوأة وأهو له وأتطييب وأالرفث اللغو من يتعاطاه كان مما للفم
وأالعجز بالضعف وأللعبد بالقدرة له وأاعتراف بالله استعانة وأهي الله
وأدفعه منعه على يقدر ل الذي الباطني المبين العدوأ هذا مقاوأمة عن
العدوأ بخلف بالحسان يدارى وأل مصانعة يقبل وأل خلقه الذي الله إل

من ثلثا في القرآن من آيات ذلك على دلت كما النسان نوع من
بربك وأكفى سلطان عليهم لك ليس عبادي تعالى: {إن وأقال المثاني

العدوأ قتله فمن البشري العدوأ لمقاتلة الملئكة نزلت وأكيل} وأقد
ًا, وأمن كان البشري الظاهر ًا, كان الباطني العدوأ قتله شهيد طريد

ًا, وأمن كان الظاهري العدوأ غلبه وأمن كان الباطني العدوأ قهره مأجور
ًا ًا, وألما أوأ مفتون يراه ل حيث من النسان يرى الشيطان كان موزوأر
الشيطان. يراه وأل يراه بالذي منه استعاذ

من بجنابه وأاللتصاق تعالى الله إلى اللتجاء هي فصل) وأالستعاذة(  
جلب لطلب يكون وأاللياذ الشر لدفع تكون وأالعياذة شر ذي كل شر

:المتنبي قال كما الخير
أحاذره ممن به أعوذ أؤملهومن فيما به ألوذ من يا 
كاسره أنت عظما الناس يجبر 

ًا يهيضون وأل الشيطان من بالله أعوذ وأمعنى  جابره أنت عظم
في يضرني أن الرجيم الشيطان من الله بجناب أستجير أي الرجيم

ما فعل على يحثني به, أوأ أمرت ما فعل عن يصدني أوأ دنياي أوأ ديني
تعالى أمر وألهذا الله إل النسان عن يكفه ل الشيطان فإن عنه نهيت

طبعه ليرده إليه الجميل بإسداء وأمداراته النس شيطان بمصانعة
ل لنه الجن شيطان من به بالستعاذة وأأمر الذى من فيه هو عما

إل عنك يكفه وأل بالطبع شرير لنه جميل فيه يؤثر وأل رشوة يقبل
رابعة لهن أعلم ل القرآن من آيات ثلثا في المعنى وأهذا خلقه الذي
الجاهلين} عن وأأعرض بالعرف وأأمر العفو العراف: {خذ في قوله
ينزغنك قال: {وأإما ثم البشر من العداء بمعاملة يتعلق فيما فهذا
في تعالى عليم} وأقال سميع إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من
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أعلم نحن السيئة أحسن هي بالتي المؤمنون: {ادفع أفلح قد سورة

رب بك وأأعوذ الشياطين همزات من بك أعوذ رب * وأقل يصفون بما
تستوي السجدة: {وأل حم سورة في تعالى يحضروأن} وأقال أن

عداوأة وأبينه بينك الذي فإذا أحسن هي بالتي ادفع السيئة وأل الحسنة
حظ ذوأ إل يلقاها وأما صابروأا الذين إل يلقاها * وأما حميم وألي كأنه

السميع هو إنه بالله فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك * وأإما عظيم
العليم}.

بطبعه بعيد فهو بعد إذا شطن من مشتق العرب لغة في الشيطان  
شاط من مشتق وأقيل خير كل عن بفسقه وأبعيد البشر طباع عن
وألكن المعنى في صاحيح كلهما يقول من وأمنهم نار من مخلوق لنه

ذكر في الصلت أبي بن أمية  قال¹العرب كلم يدل وأعليه أصاح الوأل
السلم: عليه سليمان أوأتي ما

وأالغلل السجن في يلقى عكاهثم عصاه شاطن أيما 
زياد وأهو الذبياني النابغة وأقال شائط أيما يقل وألم شاطن أيما فقال 

بن سعد بن مرة بن يربوع بن ضباب بن جابر بن معاوأية بن عمروأ بن
:ذبيان

رهين به وأالفؤاد شطونفباتت نوى عنك بسعاد نأت 
تشيطن تقول سيبويه: العرب وأقال بعيد طريق بها بعدت يقول  

تشيط لقالوا شاط من كان وألو الشياطين فعل فعل إذا فلن
تمرد من كل يسمون وألهذا الصحيح على البعد من مشتق فالشيطان

ًا وأحيوان وأإنسي جني من لكل جعلنا تعالى: {وأكذلك الله قال شيطان
ًا نبي زخرف بعض إلى بعضهم يوحي وأالجن النس شياطين عدوأ

ًا} وأفي القول عنه الله رضي ذر أبي عن أحمد المام مسند غروأر
من بالله «تعوذ ذر أبا يا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال
َوأ وأالجن» فقلت النس شياطين «نعم» وأفي قال ؟ شياطين للنس أ

ًا ذر أبي عن مسلم صاحيح عليه الله صالى الله رسول قال: قال أيض
يا السود» فقلت وأالكلب وأالحمار المرأة الصلة «يقطع وأسلم
فقال: ؟ وأالصافر الحمر من السود الكلب بال ما الله رسول

عن سعد بن هشام أخبرني وأهب ابن شيطان» وأقال السود «الكلب
ركب عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد

ًا ًا إل يزداد فل يضربه فجعل به يتبختر فجعل برذوأن عنه فنزل تبختر
نفسي أنكرت حتى عنه نزلت ما شيطان على إل حملتوني ما وأقال

مطروأد مرجوم أنه أي مفعول بمعنى فعيل صاحيح. وأالرجيم إسناده
بمصابيح الدنيا السماء زينا تعالى: {وألقد قال كما كله الخير عن
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ًا وأجعلناها ّنا للشياطين} وأقال رجوم الدنيا السماء زينا تعالى: {إ

ًا الكواكب بزينة المل إلى يّسّمعون * ل مارد شيطان كل من وأحفظ
ًا جانب كل من وأيقذفون العلى من * إل وأاصاب عذاب وألهم * دحور
في جعلنا تعالى: {وألقد ثاقب} وأقال شهاب فأتبعه الخطفة خطف

ًا السماء * رجيم شيطان كل من * وأحفظناها للناظرين وأزيناها بروأج
الَيات من ذلك غير مبين} إلى شهاب فأتبعه السمع استرق من إل

وأالربائث بالوساوأس الناس يرجم لنه راجم بمعنى رجيم وأقيل
وأأصاح. أشهر وأالوأل

وأاتفق الله كتاب الصحابة بها الرحيم) افتتح الرحمن الله بسم(  
آية هي هل اختلفوا ثم النمل سورة من آية بعض أنها على العلماء

أوأ أوألها في كتبت سورة كل أوأل من أوأ سورة كل أوأل في مستقلة
أوأ غيرها دوأن الفاتحة في كذلك أنها أوأ سورة كل من آية بعض أنها
ًا للعلماء أقوال على آية أنها ل للفصل كتبت إنما أنها ًا سلف وأخلف

بإسناد داوأد أبي سنن الموضع, وأفي هذا غير في مبسوط وأذلك
عليه الله صالى الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن عن صاحيح
الله {بسم عليه ينزل حتى السورة فصل يعرف ل كان وأسلم

في النيسابوري الله عبد أبو الحاكم الرحيم} وأأخرجه الرحمن
ًا مستدركه ً وأروأي أيض ابن صاحيح وأفي جبير بن سعيد عن مرسل

عليه الله صالى الله رسول أن عنها الله رضي سلمة أم عن خزيمة
من لكنه آية وأعدها الصلة في الفاتحة أوأل في البسملة قرأ وأسلم
أبي ابن عن جريح ابن عن ضعف وأفيه البلخي هاروأن بن عمر روأاية
ًا الدارقطني له عنها, وأروأى مليكة ًا هريرة أبي عن متابع مرفوع
آية أنها عنه حكى وأغيرهما, وأممن عباس وأابن علي عن مثله وأروأي

هريرة وأأبو الزبير وأابن عمر وأابن عباس ابن براءة إل سورة كل من
وأمكحول جبير بن وأسعيد وأطاوأس عطاء التابعين وأمن وأعلي

حنبل بن وأأحمد وأالشافعي المبارك بن الله عبد يقول وأبه وأالزهري
رحمهم سلم بن القاسم عبيد وأأبو راهويه بن وأإسحاق عنه روأاية في
وأل الفاتحة من آية من ليست وأأصاحابهما حنيفة وأأبو مالك وأقال الله
مذهبه طرق بعض في قوله في الشافعي وأقال السور من غيرها من
كل أوأل من آية بعض أنها وأعنه غيرها من وأليس الفاتحة من آية هي

ل سورة كل أوأل في مستقلة آية هي داوأد غريبان. وأقال وأهما سورة
عن الرازي بكر أبو وأحكاه حنبل بن أحمد المام عن روأاية منها, وأهذا

الله. رحمهم حنيفة أبي أصاحاب أكابر من الكرخي, وأهما الحسن أبي
ل. أم الفاتحة من آية بكونها يتعلق ما هذا
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الفاتحة من ليست أنها رأى هذا, فمن على فمفرع بها الجهر فأما  

من بأنها قال من أوألها, وأأما من آية إنها قال من وأكذا بها يجهر فل
بها يجهر أنه إلى الله رحمه الشافعي فذهب فاختلفوا السور أوأائل

وأالتابعين الصحابة من طوائف مذهب وأهو وأالسورة الفاتحة مع
ًا المسلمين وأأئمة ًا سلف وأابن هريرة أبو الصحابة من بها فجهر وأخلف
عمر عن وأالبيهقي البر عبد ابن وأحكاه وأمعاوأية عباس وأابن عمر

وأعثمان وأعمر بكر أبو وأهم الربعة الخلفاء عن الخطيب وأنقله وأعلي
وأأبي وأعكرمة جبير بن سعيد عن التابعين غريب, وأمن وأهو وأعلي
المسيب بن وأسعيد محمد وأابنه الحسن بن وأعلي وأالزهري قلبة

بكر وأأبي القرظي كعب بن وأمحمد وأسالم وأمجاهد وأطاوأس وأعطاء
بن وأمحمد سيرين وأابن وأائل وأأبي حزم بن عمروأ بن محمد بن

ابن مولى وأنافع محمد وأابنه عباس بن  الله عبد بن وأعلي المنكدر
وأحبيب قيس بن وأالزرق العزيز عبد بن وأعمر أسلم بن وأزيد عمروأ

مقرن بن معقل بن الله وأعبد وأمكحول الشعثاء وأأبي ثابت أبي بن
عبد ابن زاد الحنفية بن وأمحمد صافوان بن  الله وأعبد البيهقي زاد
بها فيجهر الفاتحة بعض أنها ذلك في وأالحجة دينار بن وأعمر البر

ًا أبعاضها كسائر وأابن خزيمة وأابن سننه في النسائي روأى فقد وأأيض
صالى أنه هريرة أبي عن مستدركه في وأالحاكم صاحيحهما في حبان
صالة لشبهكم فرغ: إني أن بعد وأقال بالبسلمة قراءته في فجهر

وأالخطيب الدارقطني وأسلم. وأصاححه عليه الله صالى الله برسول
رسول أن عباس ابن عن وأالترمذي داوأد أبو وأروأى وأغيرهم وأالبيهقي

الرحمن الله ببسم الصلة يفتح كان وأسلم عليه الله صالى الله
في الحاكم روأاه بذاك. وأقد إسناده الترمذي: وأليس قال ثم الرحيم

وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: كان عباس ابن عن مستدركه
البخاري صاحيح صاحيح, وأفي قال ثم الرحيم الرحمن الله ببسم يجهر
وأسلم عليه الله صالى النبي قراءة عن سئل أنه مالك بن أنس عن

ًا قراءته كانت فقال ّد بسم يمد الرحيم الرحمن الله ببسم قرأ ثم م
أبي وأسنن أحمد المام مسند الرحيم. وأفي وأيمد الرحمن وأيمد الله
الله رضي سلمة أم عن الحاكم وأمستدرك خزيمة ابن وأصاحيح داوأد
قراءته: يقطع وأسلم عليه الله صالى الله رسول قالت: كان عنها

الرحمن العالمين رب لله * الحمد الرحيم الرحمن الله {بسم
صاحيح. وأروأى إسناده الدارقطني الدين} وأقال يوم * مالك الرحيم
أن أنس عن مستدركه في وأالحاكم الشافعي الله عبد أبو المام
من حضره من عليه فأنكر البسملة فترك بالمدينة صالى معاوأية
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الحاديث هذه بسمل. وأفي الثانية المرة صالى فلما ذلك المهاجرين

عما القول لهذا الحتجاج في وأمقنع كفاية أوأردناها التي وأالَثار
وأتعليلها وأتطريقها الغربية وأالروأايات المعارضات عداها. فأما

يجهر ل أنه آخروأن وأذهب آخر موضع فله وأتقريرها وأتضعيفها
بن الله وأعبد الربعة الخلفاء عن الثابت هو وأهذا الصلة في بالبسملة

حنيفة أبي مذهب وأهو وأالخلف التابعين سلف من وأطوائف مغفل
البسملة يقرأ ل أنه مالك المام حنبل. وأعند بن وأأحمد وأالثوري
ًا ل بالكلية ًا وأل جهر عائشة عن مسلم صاحيح في بما وأاحتجوا سر
يفتتح وأسلم عليه الله صالى الله رسول كان قال عنها الله رضي

الصحيحين في وأبما العالمين رب لله بالحمد وأالقراءة بالتكبير الصلة
وأسلم عليه الله صالى النبي خلف قال: صاليت مالك بن أنس عن

العالمين, رب لله بالحمد يفتتحون فكانوا وأعثمان وأعمر بكر وأأبي
في وأل قراءة أوأل في الرحيم الرحمن الله بسم يذكروأن وأل وألمسلم

عنه. الله رضي مغفل بن الله عبد عن السنن في آخرها, وأنحوه
لنهم قريبة وأهي المسألة هذه في الله رحمهم الئمة مآخذ فهذه

وأالمنة. الحمد وألله أسر وأمن بالبسملة جهر من صاحة على أجمعوا

فضلها في فصل
حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو العابد الحبر العالم المام قال  

زيد حدثنا مسافر بن جعفر حدثنا أبي حدثنا تفسيره في الله رحمه
عن أبي حدثنا الجندي وأهب بن سلم حدثنا الصنعاني المبارك بن

صالى الله رسول سأل عفان بن عثمان أن عباس ابن عن طاوأس
اسم فقال: «هو الرحيم} ؟ الرحمن الله {بسم عن وأسلم عليه الله
سواد بين كما إل الكبر الله اسم وأبين بينه وأما الله أسماء من

عن مردوأيه بن بكر أبو روأاه القرب» وأهكذا من وأبياضهما العينين
به, وأقد المبارك بن زيد عن المبارك بن علي عن أحمد بن سليمان

عن عياش بن إسماعيل عن طريقين من مردوأيه بن الحافظ روأى
قال: قال سعيد أبي عن عطية عن مسعر عن يحيى بن إسماعيل

السلم عليه مريم بن عيسى وأسلم: «إن عليه الله صالى الله رسول
ّتاب إلى أمه أسلمته فقال, ما المعلم: اكتب له ليعلمه, فقال الك

المعلم, قال ؟ الله بسم عيسى: وأما له الله, قال بسم قال ؟ أكتب
سناؤه, وأالميم الله, وأالسين بهاء عيسى: الباء له أدري, قال ما

وأالَخرة, وأالرحيم الدنيا رحمن الَلهة, وأالرحمن إله مملكته, وأالله
العلء بن ابراهيم حديث من جرير ابن روأاه الَخرة» وأقد رحيم
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ِريق الملقب عن يحيى بن إسماعيل عن عياش بن إسماعيل عن زب

أبي عن عطية عن وأمسعر مسعود ابن عن حدثه عمن مليكة أبي ابن
ًا, غريب فذكره, وأهذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن سعيد جد

ًا يكون وأقد . وأسلم عليه الله صالى الله رسول دوأن من إلى صاحيح
روأى أعلم. وأقد وأالله المرفوعات من ل السرائيليات من يكون وأقد

حديث من مردوأيه ابن روأى قبله, وأقد من نحوه الضحاك عن جويبر
أبي الكريم عبد عن روأاية وأفي بريدة بن سليمان عن خالد بن يزيد
وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن أبيه عن بريدة ابن عن أمية

وأغيري دوأاد بن سليمان غير نبي على تنزل لم آية علي قال: «أنزلت
الكريم عبد عن بإسناده الرحيم}, وأروأي الرحمن الله {بسم وأهي

أبي بن عطاء عن ذر بن عمر عن أبيه عن عمران بن المعافى بن
الرحيم} الرحمن الله {بسم نزل قال: لما الله عبد بن جابر عن رباح
البهائم وأأصاغت البحر الرياح, وأهاج وأسكنت المشرق إلى الغيم هرب

بعزته تعالى الله السماء, وأحلف من الشياطين بآذانها, وأرجمت
عن وأكيع فيه. وأقال بارك إل شيء على اسمه يسمى ل أن وأجلله

الله ينجيه أن أراد قال: من مسعود ابن عن وأائل أبي عن العمش
الرحيم} فيجعل الرحمن الله {بسم فليقرا عشر التسعة الزبانية من
عطية ابن وأاحد. ذكره كل من جنة منها حرف كل من له الله

وأثلثين بضعة رأيت «لقد بحديث وأنصره عطية ابن وأوأجهه وأالقرطبي
ًا ًا الحمد وألك ربنا الرجل يبتدروأنها» لقول ملك ًا حمد ًا كثير طيب

ًا ًا وأثلثون بضعة أنها أجل فيه, من مبارك المام ذلك. وأقال وأغير حرف
عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد مسنده: حدثنا في حنبل بن أحمد

عليه الله صالى النبي رديف عن يحدثا تميمة أبا قال: سمعت عاصام
الشيطان تعس وأسلم. فقلت عليه الله صالى بالنبي عثر قال وأسلم
إذا الشيطان, فإنك تعس تقل وأسلم: «ل عليه الله صالى النبي فقال
باسم قلت صارعته, وأإذا بقوتي وأقال تعاظم الشيطان تعس قلت
أحمد, المام روأاية في وأقع الذباب» هكذا مثل يصير حتى تصاغر الله
من تفيسره في مردوأيه وأابن وأالليلة اليوم في النسائي روأى وأقد

بن المليح أبي عن الهجيمي وأهو تميمة أبي عن الحذاء خالد حديث
عليه الله صالى النبي رديف قال: كنت أبيه عن عمير بن أسامة
كالبيت, يكون حتى يتعاظم فإنه هكذا تقل وأقال: «ل فذكره وأسلم
تأثير من كالذبابة» فهذا يكون حتى يصغر فإنه الله بسم قل وألكن
وأقول, فتستحب عمل كل أوأل في تستحب الله, وألهذا بسم بركة
الرحمن الله ببسم فيه يبدأ ل أمر «كل جاء لما الخطبة أوأل في
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من وأرد لما الخلء دخول عند البسملة أجذم» وأتستحب فهو الرحيم
المام مسند في جاء لما الوضوء أوأل في وأتستحب ذلك في الحديث

سعيد وأأبي زيد بن وأسعيد هريرة أبي روأاية من وأالسنن أحمد
ًا حسن حديث عليه» وأهو الله اسم يذكر لم لمن وأضوء «ل مرفوع

بوجوبها قال من وأمنهم ههنا الذكر عند أوأجبها من العلماء وأمن
ًا وأجماعة, الشافعي مذهب في الذبيحة عند تستحب وأكذا مطلق

ًا الذكر عند آخروأن وأأوأجبها بيانه سيأتي كما بعضهم قول في وأمطلق
فضل في تفسيره في الرازي ذكره الله, وأقد شاء إن موضعه في

عليه الله صالى الله رسول أن هريرة أبي عن منها أحاديث البسملة
بعدد كتب وألد لك وأجد إن فإنه الله فسم أهلك أتيت قال: «إذا وأسلم

شيء في رأيته وأل له أصال ل حسنات» وأهذا ذريته وأأنفاس أنفاسه
في لما الكل عند تستحب غيرها, وأهكذا وأل عليها المعتمد الكتب من

عمر لربيبه قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن مسلم صاحيح
يليك» وأمن مما وأكل بيمينك وأكل الله بسم سلمة: «قل أبي بن

في لما الجماع عند تستحب وأكذلك هذه وأالحالة أوأجبها من العلماء
قال: وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن عباس ابن عن الصحيحين

جنبنا اللهم الله قال: بسم أهله يأتي أن أراد إذا أحدكم أن «لو
يضره لم وألد بينهما يقدر إن فإنه رزقتنا ما الشيطان وأجنب الشيطان
ًا». الشيطان أبد

المتعلق تقدير في النحاة عند القولين أن لك ينكشف ههنا وأمن  
وأرد قد متقاربان, وأكل فعل أوأ اسم هو هل الله بسم قولك في بالباء

فلقوله ابتدائي الله بسم تقديره بسم قدره من القرآن, أما به
لغفور ربي إن وأمرساها مجريها الله بسم فيهم اركبوا تعالى: {وأقال

ًا بالفعل قدره رحيم} وأمن ًا أوأ أمر ابتدأت اوأ الله بسم أبدأ نحو خبر
خلق} وأكلهما الذي ربك باسم تعالى: {اقرأ فلقوله الله باسم

وأمصدره الفعل تقدر أن فلك مصدر من له بد ل الفعل فإن صاحيح
ًا كان إن قبله سميت الذي الفعل بحسب وأذلك ًا أوأ قيام ً أوأ قعود أكل

ًا أوأ ًا أوأ قراءة أوأ شراب في الله اسم ذكر فالمشروأع صالة أوأ وأضوء
ًا كله ذلك في الشروأع ًا تبرك وأالتقبل التمام على وأاستعانة وأتيمن

بن بشر حديث من حاتم أبي وأابن جرير ابن روأى أعلم, وألهذا وأالله
نزل ما أوأل قال: إن عباس ابن عن الضحاك عن روأق أبي عن عمارة

قل: محمد قال: «يا وأسلم عليه الله صالى محمد على جبريل به
{بسم قال: قل ثم الرجيم الشيطان من العليم السميع بالله أستعيذ
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يقول محمد يا الله بسم جبريل له الرحيم} قال: قال الرحمن الله
جرير. ابن تعالى» لفظ الله بذكر وأاقعد وأقم ربك الله بذكر اقرأ

ثلثة للناس ففيها غيره أوأ المسمى هو هل السم مسألة وأأما  
وأسيبويه, عبيدة أبي قول المسمى, وأهو هو السم أن أقوال: أحدها

عمر بن محمد وأهو الرازي فورك, وأقال وأابن الباقلني وأاختاره
الحشوية قالت تفسيره مقدمات في الري خطيب بابن المعروأف
التسمية, نفس وأغير المسمى نفس وأالشعرية: السم وأالكرامية

عندنا التسمية, وأالمختار وأنفس المسمى غير السم المعتزلة وأقالت
المراد كان إن نقول التسمية, ثم وأغير المسمى غير السم أن

مؤلفة, فالعلم وأحروأف متقطعة أصاوات هو الذي اللفظ هذا بالسم
ذات بالسم المراد كان وأإن المسمى غير أنه حاصال الضروأري

أن وأهوعبث, فثبت الواضحات اليضاح باب من يكون المسمى, فهذا
العبث, مجرى يجري التقديرات جميع على البحث هذا في الخوض

السم يكون قد للمسمى, بأنه السم مغايرة على يستدل شرع ثم
ًا ًا وأالمسمى موجود للشيء يكون قد وأبأنه المعدوأم كلفظة مفقود
ًا السم يكون وأقد كالمترادفة متعددة أسماء وأالمسميات وأاحد

ًا وأالمسمى السم تغاير على دال وأذلك المشترك متعددة وأأيض
ًا يكون قد وأالمسمى عرض وأهو لفظ فالسم وأاجبة أوأ ممكنة ذات

ًا بذاتها اللفظ لوجد المسمى هو كان لو وأالثلج النار فلفظ وأأيض
ًا عاقل يقوله وأل ذلك وأنحو الثلج برد أوأ النار حر بذلك قال فقد وأأيض
صالى النبي بها} وأقال فادعوه الحسنى السماء تعالى: {وألله الله
ًا» فهذه وأتسعين تسعة لله وأسلم: «إن عليه الله كثيرة أسماء اسم

ًا تعالى الله وأهو وأاحد وأالمسمى السماء} فقوله: {وألله وأأيض
ذلك العظيم} وأنحو ربك باسم قال: {فسبح كما إليه أضافها

فادعوا بها} أي تعالى: {فادعوه وأقوله المغايرة تقتضي فالضافة
هو السم قال من وأاحتج غيره أنها على دليل وأذلك بأسمائه الله

وأالكرام} الجلل ذوأ ربك اسم تعالى: {تبارك بقوله المسمى
الذات لتعظيم معظم السم أن وأالجواب تعالى الله هو وأالمتبارك

ًا طلقت امرأته يعني طالق زينب الرجل قال فإذا المقدسة, وأأيض
أن المراد أن وأالجواب الطلق وأقع لما المسمى غير السم كان وألو

فإنه التسمية الرازي: وأأما طالق. قال السم بهذا المسماة الذات
ًا السم جعل ًا السم غير فهي الذات لهذه معين أعلم. وأالله أيض

لنه العظم السم إنه يقال وأتعالى تبارك الرب على الله) علم(  
هو إل إله ل الذي الله تعالى: {هو قال كما الصفات بجميع يوصاف
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هو إل إله ل الذي الله * هو الرحيم هوالرحمن وأالشهادة الغيب عالم

المتكبر الجبار العزيز المهيمن المؤمن السلم القدوأس الملك هو
له المصور البارى الخالق الله * هو يشركون عما الله سبحان
العزيز وأهو وأالرض السموات في ما له يسبح الحسنى السماء

تعالى: {وأ قال كما له صافات كلها الباقية السماء الحكيم} فأجرى
أوأ الله ادعوا تعالى: {قل بها} وأقال فادعوه الحسنى السماء لله

ًا الرحمن ادعوا ّي الصحيحن الحسنى} وأفي السماء فله تدعوا ما أ
لله قال: «إن وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن هريرة أبي عن

ًا, مائة وأتسعين تسعة ًا إل اسم الجنة» وأجاء دخل أحصاها من وأاحد
زيادة اختلف الروأايتين وأبين ماجه وأابن الترمذي روأاية في تعدادها

آلف خمسة لله أن بعضهم عن تفسيره في الرازي ذكر وأقد وأنقصان
وأألف التوارة في الصحيحة, وأألف وأالسنة الكتاب في : ألف اسم
المحفوظ. اللوح في وأألف الزبور في النجيل, وأألف في

كلم في يعرف ل وألهذا وأتعالى تبارك غيره به يسم لم اسم وأهو  
أنه إلى النحاة من ذهب من فذهب يفعل فعل من اشتقاق له العرب

العلماء من جماعة عن القرطبي نقله وأقد له اشتقاق ل جامد اسم
عن وأروأى وأغيره وأالغزالي الحرمين وأإمام وأالخطابي الشافعي منهم

ترى الخطابي: أل لزمة, قال فيه وأاللم اللف أن وأسيبويه الخليل
لما الكلمة أصال من أنه الرحمن, فلول يا تقول وأل ياألله تقول أنك
وأاستدلوا مشتق إنه وأقيل وأاللم اللف على النداء حرف إدخال جاز

العجاج: بن رؤبة بقول عليه
ّدهسبحن الغانيات در لله  تألهي من وأاسترجعن الم
ًا إلهة يأله أله من وأهوالتأله المصدر بلفظ الشاعر صارح فقد   وأتأله

أنه أي عبادتك وأإلهتك) قال (وأيذرك قرأ أنه عباس ابن عن روأي كما
على بعضهم استدل وأقد وأغيره مجاهد قال وأكذا يعبد وأل يعبد كان
ًا كونه الرض} وأفي السموات في الله تعالى: {وأهو بقوله مشتق
إله} وأنقل الرض وأفي إله السماء في الذي {وأهو تعالى قال كما

ً وأاللم الَلف فأدخلت فعال مثل إله أصاله أن الخليل عن سيبويه بدل
له الكلمة أصال وأقيل أناس أصاله الناس مثل سيبويه قال الهمزة من

الشاعر:  سيبويه: قال اختيار وأهذا للتنظيم وأاللم اللف فدخلت
فتخزوأني دياني أنت وأل حسبعني في أفضلت ل عمك ابن له 
الكسائي فتسوسني, وأقال أي المعجمة بالخاء القرطبي قال  

كما الثانية في الوألى اللم وأأدغموا الهمزة حذفوا الله أصاله وأالفراء
الحسن, كذلك قرأها وأقد أنا لكن ربي} أي الله هو {لكنا تعالى قال
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ذهاب وأالوله تحير إذا وأله من مشتق هو قيل القرطبي: ثم قال

الصحراء في أرسل إذا وأمولوهة وألهى وأامرأة وأاله رجل العقل: يقال
يكون هذا فعلى صافاته حقائق في وأالفكر أوألئك يحير تعالى فالله
أسادة وأوأسادة أشاح وأشاح في قالوا كما همزة الواوأ فأبدلت وأله

إليه سكنت أي فلن إلى ألهت من مشتق إنه وأقيل الرازي وأقال
لنه بمعرفته إل تفرح ل ذكره, وأالروأاح إلى إل تسكن ل فالعقول
الله بذكر تعالى: {أل الله غيره, قال دوأن الطلق على الكامل
اشتقاقه وأقيل احتجب إذا يلوه له من القلوب} قال: وأقيل تطمئن

مولعون مألوهون العباد أن بأمه. وأالمعنى أوألع الفصيل أله من
يأله الرجل أله من مشتق الحوال, قال: وأقيل كل في إليه بالتضرع

من الخلئق لجميع فالمجير أجاره أي فألهه به نزل أمر من فزع إذا
عليه} يجار وأل يجير تعالى: {وأهو لقوله سبحانه الله هو المضار كل
المطعم الله} وأهو فمن نعمة من بكم {وأما تعالى لقوله المنعم وأهو

{قل تعالى لقوله الموجد يطعم} وأهو وأل يطعم تعالى: {وأهو لقوله
ألبتة, قال مشتق غير اسم أنه الرازي اختار الله} وأقد عند من كل
يستدل أخذ ثم وأالفقهاء الصاوليين وأسيبويه, وأأكثر الخليل قول وأهو
ًا كان لو أنه منها بوجوه ذلك على كثيروأن, معناه في لشترك مشتق

الرحيم الرحمن الله فتقول له صافات تذكر السماء بقية أن وأمنها
{العزيز تعالى قوله فأما قال بمشتق ليس أنه القدوأس, فدل الملك
البيان, عطف باب من ذلك فجعل الجر قراءة الله} على الحميد
ًا} وأفي له تعلم {هل تعالى قوله وأمنها ّي على بهذه الستدلل سم
ًا السم هذا كون أعلم. وأالله نظر مشتق غير جامد

عربي ل عبراني تعالى الله اسم أن بعضهم عن الرازي وأحكى  
القول هذا الرازي حكى قال, وأقد كما بالتضعيف حقيق وأهو ضعفه

المعرفة, بحر ساحل إلى وأاصالون قسمان الخلئق أن وأأعلم قال ثم
قد الجهالة, فكأنهم وأتيه الحيرة ظلمات في بقوا قد وأمحروأمون

عرصاة إلى وأصالوا فقد الواجدوأن وأأروأاحهم, وأأما عقولهم فقدوأا
في وأبادوأا الصمدية ميادين في فتاهوا وأالجلل الكبرياء وأفسحة النور

معرفته, وأروأي في وأالهون كلهم الخلئق أن الفردانية, فثبت عرصاة
اللم بفتح إليه يألهون الخلق لن قال أنه أحمد بن الخليل عن

تقول العرب الرتفاع, فكانت من مشتق إنه لغتان, وأقيل وأكسرها
لهت, الشمس طلعت إذا يقولون لها, وأكانوا مرتفع شيء لكل

ابن تنسك, وأقرأ إذ وأتأله تعبد إذا الرجل أله من مشتق إنه وأقيل
هي التي الهمزة فحذفت الله ذلك وأإلهتك) وأأصال (وأيذرك عباس
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أوألها في الزائدة اللم مع عينها هي التي اللم فالتقت الكلمة فاء

ًا اللفظ في فصارتا الخرى في إحداهما فأدغمت للتعريف وأاحدة لم
ًا وأفخمت مشددة الله. فقيل تعظيم

المبالغة, وأجه على الرحمة من مشتقان الرحيم) اسمان الرحمن(  
حكاية منه يفهم ما جرير ابن كلم وأفي رحيم من مبالغة أشد وأرحمن
كما ذلك على يدل ما السلف بعض تفسير هذا, وأفي على التفاق

قال: وأالرحمن: رحمن أنه السلم عليه عيسى عن الثر في تقدم
مشتق غير أنه بعضهم الَخرة, وأزعم وأالَخرة, وأالرحيم: رحيم الدنيا

بالمؤمنين {وأكان قال وأقد المرحوم بذكر لتصل كذلك كان لو إذ
ًا} وأحكى الرحمن: اسم أن المبرد عن الزاهر في النباري ابن رحيم

القرآن: معاني في الزجاج إسحاق أبو وأقال بعربي ليس عبراني
جمع فلهذا عبراني وأالرحمن عربي الرحيم يحيى بن أحمد وأقال
القرطبي: وأقال عنه مرغوب القول وأهذا إسحاق أبو قال بينهما

الرحمن عبد عن وأصاححه الترمذي خّرجه ما مشتق أنه على وأالدليل
وأسلم عليه الله صالى الله رسول سمع أنه عنه الله رضي عوف بن

ًا لها وأشققت الرحم خلقت الرحمن أنا تعالى الله «قال يقول اسم
نص قطعته» قال: وأهذا قطعها وأمن وأصالته وأصالها فمن اسمي من
لسم العرب وأإنكار وأالشقاق, قال للمخالفة معنى فل الشتقاق في

هما قيل القرطبي: ثم له, قال وأجب وأبما بالله لجهلهم الرحمن
فعلن بناء ليس عبيد, وأقيل أبو قاله وأنديم كندمان وأاحد بمعنى
رجل قولك نحو الفعل مبالغة على إل يقع ل فعلن فإن كفعيل
ًا, وأفعيل الممتلى للرجل غضبان الفاعل بمعنى يكون قد غضب

أنواع جميع في عام اسم الفارسي: الرحمن علي أبو وأالمفعول, قال
قال المؤمنين جهة من هو إنما وأالرحيم تعالى الله به يختص الرحمة

اسمان عباس: هما ابن رحيما} وأقال بالمؤمنين تعالى: {وأكان الله
الخطابي عن حكي رحمة, ثم أكثر أي الَخر من أرق أحدهما رقيقان
الحديث في كما أرفق لعله وأقالوا الصفة هذه استشكلوا أنهم وأغيره

ما الرفق على يعطي وأأنه كله المر في الرفق يحب رفيق الله «إن
أعطى سئل إذا الرحمن المبارك ابن العنف» وأقال على يعطي ل

روأاه الذي الحديث في جاء كما وأهذا يغضب يسأل لم إذا وأالرحيم
أبي عن الخوزي الفارسي صاالح أبي حديث من ماجه وأابن الترمذي

وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة
الشعراء: بعض عليه» وأقال يغضب الله يسأل لم «من

يغضب يسأل حين آدم سؤالهوبنّي تركت ان يغضب الله 
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زفر بن عثمان حدثنا التميمي يحيى بن السري حدثنا جرير ابن وأقال  

الخلق لجميع قال: الرحمن الرحيم يقول: الرحمن العزرمي سمعت
العرش على استوى {ثم قال وألهذا قالوا بالمؤمنين قال الرحيم

الستواء استوى} فذكر العرش على {الرحمن الرحمن} وأقال
بالمؤمنين {وأكان وأقال برحمته خلقه جميع ليعم الرحمن باسمه

ًا} فخصهم أشد الرحمن أن على فدل قالوا الرحيم باسمه رحيم
خاصاة وأالرحيم خلقه لجميع الدارين في لعمومها الرحمة في مبالغة

وأالَخرة الدنيا رحمن المأثور الدعاء في جاء بالمؤمنين, لكن
قال كما غيره به يسم لم به خاص الرحمن تعالى وأرحيمهما. وأاسمه

ّيا الرحمن ادعوا أوأ الله ادعوا {قل تعالى السماء فله تدعوا ما أ
رسلنا من قبلك من أرسلنا من تعالى: {وأاسأل الحسنى} وأقال

الكذاب مسيلمة تجهرم يعبدوأن} وألما آلهة الرحمن دوأن من أجعلنا
يقال فل به وأشهر الكذب جلباب الله كساه اليمامة برحمن وأتسمى

أهل بين الكذب في المثل به يضرب فصار الكذاب مسيلمة إل
وأالعراب. البادية أهل من الوبر وأأهل المدر أهل من الحضر

ّد لنه الرحمن من مبالغة أشد الرحيم أن بعضهم زعم وأقد   به أك
باب من ليس هذا أن وأالجواب المؤكد من أقوى إل يكون ل وأالمؤكد

هذا وأعلى ذكروأه ما فيه يلزم وأل النعت باب من هو وأإنما التأكيد
ً وأوأصافه غيره أحد به يسم لم الذي الله اسم تقدير فيكون أوأل

ادعوا تعالى: {قل قال كما لغيره به التسمية من منع الذي بالرحمن
ًا الرحمن ادعوا أوأ الله الحسنى} وأإنما السماء فله تدعوا ما أي

من إل ذلك على يتابعه وألم به التسمي في اليمامة مسيلمة تجهرم
قال: غيره به وأصاف تعالى فإنه الرحيم وأأما الضللة في معه كان

عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول جاءكم { لقد
قال كما أسمائه من بذلك غيره وأصاف رحيم} كما رؤوأف بالمؤمنين

ّنا تعالى ًا فجعلناه نبتليه أمشاح نطفة من النسان خلقنا {إ سميع
ًا} وأالحاصال ل ما وأمنها غيره به يسمى ما تعالى أسمائه من أن بصير

ذلك وأنحو وأالرازق وأالخالق وأالرحمن الله كاسم غيره به يسمى
الرحيم, من وأأعرف أخص لنه بالرحمن وأوأصافه الله باسم بدأ فلهذا

ً التسمية لن بالخص ابتدأ فلهذا السماء بأشرف تكون إنما أوأل
عن به اكتفى فهل مبالغة أشد الرحمن كان قيل: فإذا فالخص. فإن
غيره تسمى لما أنه معناه ما الخراساني عطاء عن روأي الرحيم, فقد

يوصاف ل فإنه بذلك الوهم ليقطع الرحيم بلفظ جيء بالرحمن تعالى
عطاء. وأوأجهه عن جرير ابن روأاه تعالى, كذا الله إل الرحيم بالرحمن
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حتى الرحمن تعرف ل العرب أن بعضهم زعم وأقد أعلم وأالله بذلك

ًا الرحمن ادعوا أوأ الله ادعوا {قل بقوله ذلك عليهم الله رد ّي ما أ
لما الحديبية يوم قريش كفار قال الحسنى}وألهذا السماء فله تدعوا

الله {بسم اكتب لعلي وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال
البخاري الرحيم. روأاه وأل الرحمن نعرف ل الرحيم} فقالوا الرحمن

تعالى وأقال اليمامة رحمن إل الرحمن نعرف ل الروأايات بعض وأفي
تأمرنا لما أنسجد الرحمن وأما قالوا للرحمن اسجدوأا لهم قيل {وأإذا

ًا} وأالظاهر وأزادهم وأتعنت وأعناد جحود هو إنما هذا إنكارهم أن نفور
الله تسمية الجاهلية في أشعارهم في وأجد قد فإنه كفرهم في

الجهال: الجاهلية بعض أنشد وأقد جرير ابن قال بالرحمن
يمينها ربي الرحمن قضب هجينهاأل الفتاة تلك ضربت أل 

:الطهوي جندب بن سلمة وأقال   
وأيطلق يعقد الرحمن يشأ عليكموما عجلنا إذ علينا عجلتم 
بن بشر حدثنا سعيد بن عثمان كريب أبو جرير: حدثنا ابن وأقال  

قال عباس بن الله عبد عن الضحاك عن روأق أبو حدثنا عمارة
{الرحمن وأقال العرب كلم من هو الرحمة من الفعلن الرحمن

على الشديد وأالبعيد يرحمه أن أحب لمن الرقيق الرحيم} الرفيق
ًا: جرير ابن كلها. وأقال أسماؤه عليه, وأكذلك يعنف أن أحب من أيض

الحسن عن عوف عن مسعدة بن حماد حدثنا بشار بن محمد حدثنا
يحيى سعيد أبو حدثنا حاتم أبي ابن ممنوع. وأقال اسم الرحمن قال
عن الشهب أبو حدثني الحباب بن زيد حدثنا القطان سعيد بن

به تسمى ينتحلوه أن الناس يستطيع ل اسم الرحمن قال الحسن
الله صالى الله رسول أن سلمة أم حديث في جاء وأتعالى. وأقد تبارك
ًا قراءته يقطع كان وأسلم عليه ًا حرف الرحيم الرحمن الله {بسم حرف

وأمنهم طائفة وأهم كذلك بعضهم العالمين} فقرأ رب الله * الحمد
للتقاء الميم العالمين}. وأكسرت رب لله {الحمد بقوله وأصالها من

بعض عن الكوفيين من الكسائي الجمهور, وأحكى وأهم الساكنين
الله {بسم فيقولون الهمزة وأصالة الميم بفتح تقرأ أنها العرب

إلى الهمزة حركة العالمين} فنقلوا رب لله الحمد الرحيم الرحمن
هو} إل إله ل الله تعالى: {الم الله قول ُقرى كما تسكينها بعد الميم
علمت. فيما أحد عن قراءة هذه ترد وألم عطية ابن قال

ُد ْلَحْم ِه ** ا ّل َلِميَن َرّب ل َعا ْل  ا
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وأخبر. مبتدأ هو لله الحمد قوله في الدال ضم على السبعة القراء  

لله) (الحمد قال أنهما العجاج بن وأرؤبة عيينة بن سفيان عن وأروأي
بضم لله الحمد عبلة أبي ابن وأقرأ فعل إضمار على وأهو بالنصب

ًا وأاللم الدال الحسن شاذ, وأعن لكنه شواهد وأله الوأل للثاني اتباع
ًا الدال لله} بكسر {الحمد علي بن وأزيد الثاني. للوأل اتباع

ًا لله {الحمدالله} الشكر معنى جرير بن جعفر أبو قال  دوأن خالص
عباده على أنعم بما خلقه من برأ ما كل دوأنه, وأدوأن من يعبد ما سائر

أحد, في غيره بعددها يحيط وأل العدد يحصيها ل التي النعم من
فرائضه لداء المكلفين أجسام جوارح وأتمكين لطاعته الَلت تصحيح

من العيش نعيم من الرزق, وأغذاهم من دنياهم في لهم بسط ما مع
من إليه وأدعاهم عليه نبههم ما عليه, وأمع ذلك منهم استحقاق غير

المقيم, النعيم في المقام دار في الخلود دوأام إلى المؤدية السباب
ً كله ذلك على الحمد فلربنا ًا. وأقال أوأل الله: رحمه جرير ابن وأآخر
عليه يثنوا أن عباده أمر ضمنه وأفي نفسه على به أثنى ثناء لله الحمد
لله الحمد القائل قول أن قيل وأقد لله. قال الحمد قال: قولوا فكأنه

عليه ثناء لله الشكر العلى, وأقوله وأصافاته الحسنى بأسمائه عليه ثناء
المعرفة أهل جميع أن حاصاله بما ذلك رد في شرع ثم وأأياديه بنعمه

ً يوقعون العرب بلسان نقل وأقد الَخر مكان وأالشكر الحمد من كل
من عطاء وأابن الصادق جعفر عن سواء أنهما المذهب هذا السلمي

استدل شاكر, وأقد كل كلمة لله الحمد عباس ابن الصوفية, وأقال
ًا, وأهذا لله الحمد القائل قول بصحة جرير لبن القرطبي الذي شكر

من العلماء من كثير عند اشتهر نظر, لنه فيه جرير ابن ادعاه
اللزمة بصفاته المحمود على بالقول الثناء هو الحمد أن المتأخرين

وأاللسان بالجنان وأيكون المتعدية على إل يكون ل وأالمتعدية, وأالشكر
الشاعر: قال كما وأالركان

المحجبا وأالضمير وألساني ثلثة:يدي مني النعماء أفادتكم 
أن وأالتحقيق قولين على الشكر أوأ الحمد أعّم أيهما اختلفوا وألكنهم  

ًا بينهما ًا عموم يقعان ما حيث من الشكر من أعم فالحمد وأخصوصا
حمدته وأالمتعدية, تقول اللزمة الصفات على يكون لنه عليه

بالقول, إل يكون ل أخص, لنه وأهو لكرمه وأحمدته لفروأسيته
وأالنية وأالفعل بالقول يكون لنه عليه يقعان ما حيث من أعم وأالشكر

يقال ل المتعدية الصفات على إل يكون ل لنه أخص وأهو تقدم كما
إلّي. هذا وأإحسانه كرمه على شكرته وأتقول لفروأسيته شكرته
.أعلم وأالله المتأخرين بعض حرره ما حاصال
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الذم, نقيض الجوهري: الحمد حماد بن إسماعيل نصر أبو وأقال  

ًا أحمده الرجل حمدت تقول وأمحمود حميد فهو وأمحمدة حمد
الشكر في الشكر, وأقال من أعم الحمد, وأالحمد من أبلغ وأالتحميد

وأشكرت شكرته يقال المعروأف من أوأله بما المحسن على الثناء هو
للحي يكون لنه الحمد من أعم فهو المدح أفصح. وأأما وأباللم له

ًا وأللجماد وأللميت وأيكون ذلك وأنحو وأالمكان الطعام يمدح كما أيض
ًا وأاللزمة المتعدية الصفات وأبعده, وأعلى الحسان قبل فهو أيض

أعم.

الحمد في السلف أقوال ذكر
حفص حدثنا القطيعي معمر أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن قال  

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن حجاج عن
الله, فما إل إله وأل الله سبحان علمنا عنه: قد الله رضي عمر قال

معمر أبي غير لنفسه, وأروأاه الله رضيها علي: كلمة لله, فقال الحمد
الله إل إله ـ: ل عنده وأأصاحابه ـ لعلي عمر فقال: قال حفص عن

علي: كلمة قال ؟ لله الحمد فما عرفناها قد أكبر وأالله الله وأسبحان
بن علي تقال, وأقال أن وأأحب لنفسه وأرضيها لنفسه تعالى الله أحبها

لله عباس: الحمد ابن مهران: قال بن يوسف عن جدعان بن زيد
ابن روأاه قال: شكرني, عبدي لله الحمد العبد قال وأإذا الشكر كلمة
ًا حاتم, وأروأى أبي عن عمارة بن بشر حديث من جرير وأابن هو أيض
الشكر هو لله الحمد قال أنه عباس ابن عن الضحاك عن روأق أبي
ذلك, وأغير وأابتدائه وأهدايته بنعمته له وأالقرار له الستخذاء هو لله

لله الضحاك: الحمد الله, وأقال ثناء لله الحبار: الحمد كعب وأقال
ذلك. بنحو الحديث وأرد الرحمن, وأقد رداء

الوليد بن بقية حدثنا السكوني عمروأ بن سعيد جرير: حدثنا ابن قال  
بن الحكم عن حبيب أبي بن موسى عن إبراهيم بن عيسى حدثني
إذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال صاحبة له وأكانت عمير
روأى فزادك, وأقد الله شكرت فقد العالمين رب لله الحمد قلت

السود عن الحسن عن عوف حدثنا روأح حنبل: حدثنا بن أحمد المام
ربي بها حمدت محامد أنشدك أل الله رسول يا قال: قلت سريع بن

عن النسائي الحمد» وأروأاه يحب ربك إن فقال: «أما وأتعالى تبارك
بن السود الحسن عن عبيد بن يونس عن علية ابن عن حجر بن علي

ماجه وأابن وأالنسائي الترمذي الحافظ عيسى أبو به. وأروأى سريع
جابر عن خراش بن طلحة عن كثير بن إبراهيم بن موسى حديث من
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«أفضل وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال الله عبد بن

حسن الترمذي لله» وأقال الحمد الدعاء الله, وأأفضل إل إله ل الذكر
قال: قال عنه الله رضي مالك بن أنس عن ماجه ابن غريب, وأروأى

نعمة عبد على الله أنعم وأسلم: «ما عليه الله صالى الله رسول
أخذ» وأقال مما أفضل أعطى الذي كان إل الله فقال: الحمد

صالى النبي عن أنس عن الصاول نوادر وأفي تفسيره في القرطبي
أمتي من رجل يد في بحذافيرها الدنيا أن قال: «لو وأسلم عليه الله
القرطبي ذلك» قال من أفضل لله الحمد كان لله الحمد قال ثم

لن الدنيا نعم من عليه نعمة أكثر لله الحمد إلهامه لكان أي وأغيره
تعالى: {المال الله قال يبقى ل الدنيا وأنعيم يفنى ل لله الحمد ثواب

ًا ربك عند خير الصالحات وأالباقيات الدنيا الحياة زينة وأالبنون ثواب
صالى الله رسول أن عمر ابن عن ماجه ابن سنن أملً} وأفي وأخير
ًا أن حدثهم وأسلم عليه الله الحمد لك رب يا قال الله عباد من عبد
فلم بالملكين سلطانك. فعضلت وأعظيم وأجهك لجلل ينبغي كما

ًا إن ربنا يا فقال الله إلى فصعدا يكتبانها كيف يدريا مقالة قال قد عبد
قال عبده, ماذا قال بما أعلم الله, وأهو نكتبها, قال كيف ندري ل

وأجهك لجلل ينبغي كما رب يا الحمد قال: لك إنه رب يا قال ؟ عبدي
يلقاني حتى عبدي قال كما «اكتباها لهما الله سلطانك. فقال وأعظيم
الحمد العبد قول قالوا أنهم طائفة عن القرطبي بها» وأحكى فأجزيه

لله الحمد لشتمال الله إل إله ل قوله من أفضل العالمين رب لله
الله إل إله ل آخروأن الحمد, وأقال مع التوحيد على العالمين رب

حتى الناس يقاتل وأعليها وأالكفر اليمان بين تفصل لنها أفضل
الحديث وأفي عليه المتفق الحديث في ثبت الله, كما إل إله ل يقولوا

ل وأحده الله إل إله قبلي: ل من وأالنبيون أنا قلت ما الَخر: «أفضل
ًا جابر عن تقدم له» وأقد شريك الله إل إله ل الذكر «أفضل مرفوع

الحمد في وأاللم وأاللف الترمذي لله» وأحسنه الحمد الدعاء وأأفضل
في جاء كما تعالى لله وأصانوفه الحمد أجناس جميع لستغراق

وأإليك كله الخير وأبيدك كله الملك وألك كله الحمد لك «اللهم الحديث
كله» الحديث. المر يرجع

وأعلى السيد على اللغة في وأيطلق المتصرف المالك هو وأالرب  
الرب يستعمل وأل الله حق في صاحيح ذلك وأكل للصالح المتصرف

يقال فل الرب كذا, وأأما الدار, رب تقول: رب بالضافة بل الله لغير
عالم جمع العظم. وأالعالمين السم إنه قيل وأجل, وأقد عز الله إل

من له وأاحد ل جمع وأالعالم وأجل عز الله سوى موجود كل وأهو

64



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأالبحر البر وأفي السموات في المخلوقات أصاناف لفظه, وأالعوالم

ًا يسمى وأجيل منها قرن وأكل ًا. قال عالم أبي عن عمار بن بشر أيض
العالمين} الحمد رب لله {الحمد عباس ابن عن الضحاك عن روأق
مما بينهن وأما فيهّن وأما وأالرض السموات كله الخلق له الذي لله

ابن عن وأعكرمة جبير بن سعيد روأاية نعلم. وأفي ل وأمما نعلم
وأابن وأمجاهد جبير بن سعيد قال وأالنس, وأكذلك الجن عباس: رب

عليه, يعتمد ل بإسناده حاتم أبي ابن قال نحوه علي عن وأروأي جريج
ًا} للعالمين تعالى: {ليكون بقوله القول لهذا القرطبي وأاستدل نذير

يعقل عما عبارة عبيد: العالم وأأبو الفراء وأالنس. قال الجن وأهم
عالم. وأعن للبهائم يقال وأل وأالشياطين وأالملئكة وأالجن النس وأهم
ترفرف. وأقال روأح له ما كل العالم محيصن وأأبي أسلم بن زيد

في عساكر ابن الحافظ عالم, وأقال صانف كل العالمين قتادة: رب
بالجعد يعرف وأهو أمية بني خلفاء أحد وأهو محمد بن مروأان ترجمة
أهل عالم ألف عشر سبعة الله خلق قال أنه بالحمار وأيلقب

عز الله إل يعلمهم ل وأسائرهم وأاحد عالم الرض وأأهل السموات
وأجل.

قوله في العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وأقال  
عشر ثمانية ذلك سوى وأما عالم النس العالمين} قال تعالى: {رب

الرض على الملئكة ـ يشك هو ـ عالم ألف عشر أربعة أوأ ألف
عالم وأخمسمائة عالم ألف ثلثة زاوأية كل زوأايا, في أربع وأللرض
غريب كلم حاتم. وأهذا أبي وأابن جرير ابن لعبادته. روأاه الله خلقهم
حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن صاحيح. وأقال دليل إلى مثله يحتاج
الوليد, ابن الفرات, يعني حدثنا مسلم بن الوليد حدثنا خالد بن هشام

تعالى: {رب قوله في الحميري يعني سبيع عن سمي بن معتب عن
في وأأربعمائة البحر في فستمائة أمة ألف العالمين} قال: العالمين

ًا هذا نحو روأي وأقد المسيب بن سعيد عن مثله البر, وأحكي مرفوع
مسنده: في المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو الحافظ قال كما

حدثني عباد أبو القيسي وأاقد بن عبيد حدثنا المثنى بن محمد حدثنا
عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد حدثنا كيسان بن عيسى بن محمد

فيها, فسأل وألي التي عمر سني من سنة في الجراد قال: قّل الله
ًا لذلك, فأرسل بشيء, فاغتم يخبر فلم عنه اليمن إلى يضرب راكب

بشيء, الجراد من رؤي هل يسأل العراق إلى وأآخر الشام إلى وأآخر
جراد, فألقاها من بقبضة اليمن قبل من الذي الراكب فأتاه قال ل أم

عليه الله صالى الله رسول سمعت قال ثم كبر رآها فلما يديه بين
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في وأأربعمائة البحر في أمة: ستمائة ألف الله «خلق يقول وأسلم

مثل تتابعت هلك فإذا الجراد المم هذه من يهلك شيء البر, فأوأل
ضعيف الهللي وأهو هذا عيسى بن سلكه» محمد قطع إذا النظام
ستمائة عالم ألف لله قال أنه المسيب بن سعيد عن البغوي وأحكى

ألف عشر ثمانية لله منبه بن وأهب وأقال البر في وأأربعمائة البحر في
ًا, وأقال ثمانون مقاتل: العوالم منها, وأقال عالم الدنيا عالم كعب ألف

البغوي. وأحكى نقله وأجل عز الله إل العوالم عدد يعلم ل الحبار
عالم ألف أربعين لله إن قال أنه الخدري سعيد أبي عن القرطبي

كل العالم الزجاج منها, وأقال وأاحد عالم مغربها إلى شرقها من الدنيا
إنه الصحيح هو القرطبي: وأهذا قال وأالَخرة الدنيا في الله خلق ما

* قال ؟ العالمين رب وأما فرعون كقوله: {قال العالمين لكل شامل
مشتق موقنين} وأالعالم كنتم إن بينهما وأما وأالرض السموات رب
وأوأحدانيته وأصاانعه خالقه وأجود على دال علم (قلت) لنه العلمة من
المعتز: ابن قال كما

ًا فيا  الجاحد يجحده كيف اللهأم يعصى كيف عجب
وأاحد أنه على آيةتدل له شيء كل وأفي 

ِم ** الّرْحمـِن  الّرِحي
البسملة في عليه الكلم الرحيم} تقدم تعالى: {الرحمن وأقوله   

بالرحمن نفسه وأصاف القرطبي: إنما قال العادة عن أغنى بما
بعد الترغيب قرن باب من ليكون العالمين رب قوله بعد الرحيم

* وأأن الرحيم الغفور أنا أني عبادي تعالى: {نبى قال كما الترهيب
وأإنه العقاب سريع ربك تعالى: {إن الليم} وأقوله العذاب هو عذابي
وأفي ترغيب الرحيم وأالرحمن ترهيب فيه رحيم} قال: فالرب لغفور
عليه الله صالى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن مسلم صاحيح
جنته في طمع ما العقوبة من الله عند ما المؤمن يعلم «وألو وأسلم

رحمته من قنط ما الرحمة من الله عند ما الكافر يعلم وألو أحد
أحد».

ِلِك ِم ** َمـ ْو ّديِن َي  ال
(مالك) وأكلهما آخروأن الدين) وأقرأ يوم (ملك القراء بعض قرأ   

وأبإسكانها, وأيقال اللم بكسر ملك السبع, وأيقال في متواتر صاحيح
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ًا مليك الدين) وأقد يوم (ملكي فقرأ الكاف كسرة نافع وأأشبع أيض
صاحيحة وأكلتاهما المعنى حيث من مرّجِحون القراءتين من كل رجح

وألقوله: الحرمين أهل قراءة لنها ملك الزمخشري حسنة, وأرجح
أبي عن الملك} وأحكي وأله الحق اليوم} وأقوله: {قوله الملك {لمن
وأهذا وأمفعول وأفاعل فعل أنه الدين} على يوم قرأ: {ملك أنه حنيفة

ًا غريب شاذ ًا ذلك في داوأد أبي بن بكر أبو روأى وأقد جد ًا شيئ غريب
عدي بن الوهاب عبد الزدي, حدثنا الرحمن عبد أبو قال: حدثنا حيث

لله رسول أن بلغه أنه شهاب ابن عن المطرف أبي عن الفضل بن
بن يزيد وأابنه وأمعاوأية وأعثمان وأعمر بكر وأأبا وأسلم عليه الله صالى

من وأأوأل شهاب ابن الدين) قال يوم (مالك يقرؤوأن كانوا معاوأية
لم قرأه ما بصحة علم عنده (قلت) مروأان «ملك» مروأان أحدثا
أوأردها متعددة طرق من روأي أعلم. وأقد لله وأ شهاب ابن عليه يطلع

(مالك يقرؤها كان وأسلم عليه الله صالى لله رسول أن مردوأيه ابن
نرثا نحن تعالى: {إنا قال كما الملك من مأخوذ الدين) وأمالك يوم

ملك الناس برب أعوذ {قل يرجعون} وأقال وأإلينا عليها وأمن الرض
اليوم الملك تعالى: {لمن قال كما الملك من مأخوذ الناس} وأملك

الملك} وأقال: {الملك وأله الحق {قوله القهار} وأقال الواحد لله
ًا وأكان للرحمن الحق يومئذ ًا} وأتخصيص الكافرين على يوم عسير
رب بأنه الخبار تقدم قد لنه عداه عما ينفيه ل الدين بيوم الملك

الدين يوم إلى أضيف وأالَخرة, وأإنما الدنيا في عاّم وأذلك العالمين
ًا هنالك أحد يدعي ل لنه تعالى: قال كما بإذنه إل أحد يتكلم وأل شيئ

ًا وأالملئكة الروأح يقوم {يوم الرحمن له أذن من إل يتكلمون ل صاف
ًا} وأقال وأقال إل تسمع فل للرحمن الصاوات تعالى: {وأخشعت صاواب

ًا} وأقال شقي فمنهم بإذنه إل نفس تكلم ل يأت تعالى: {يوم همس
ل الدين} يقول يوم {مالك عباس ابن عن الضحاك وأسعيد} وأقال

ًا اليوم ذلك في معه أحد يملك الدينا, قال: وأيوم في كملكهم حكم
إن بأعمالهم يدينهم القيامة يوم وأهو للخلئق الحساب يوم الدين
ًا ًا وأإن فخير خير من غيره قال عنه, وأكذلك عفا من إل فشر شر

أنه بعضهم عن جرير ابن وأحكى ظاهر هو وأالسلف وأالتابعين الصحابة
شرع ثم إقامته على القادر أنه الدين يوم مالك تفسير أن إلى ذهب

ً وأأن تقدم وأما القول هذا بين منافاة ل أنه وأالظاهر يضعفه من كل
ينكره, وأل الَخر القول بصحة يعترف قبله وأبما القول هذا القائلين

تعالى: قال هذا, كما من الوأل المعنى على أدل السياق وألكن
ًا وأكان للرحمن الحق يومئذ {الملك ًا} الكافرين على يوم عسير
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فيكون} وأالله كن يقول تعالى: { وأيوم قوله يشبه الثاني وأالقول

تعالى: {هو الله وأجل, قال عز الله هو الحقيقة في أعلم. وأالملك
عن الصحيحين السلم} وأفي القدوأس الملك هو إل لإله الذي الله
ًا عنه الله رضي هريرة أبي تسمى رجل الله عند اسم «أخنع مرفوع

الله صالى الله رسول عن عنه الله} وأفيهما إل مالك وأل الملك بملك
يقول ثم بيمينه السماء وأيطوي الرض الله «يقبض قال وأسلم عليه

؟» وأفي المتكبروأن أين ؟ الجباروأن أين ؟ الرض ملوك أين الملك أنا
تسمية القهار} فأما الواحد لله ؟ اليوم الملك {لمن العظيم القرآن

قد الله تعالى: {إن قال كما المجاز سبيل فعلى بملك الدنيا في غيره
ًا} {وأكان طالوت لكم بعث أنبياء فيكم جعل ملك} {إذ وأراءهم ملك

السرة». على الملوك «مثل الصحيحين ملوكا} وأفي وأجعلكم
دينهم الله يوفيهم تعالى: {يومئذ قال كما وأالحساب الجزاء وأالدين  

الحديث محاسبون, وأفي مجزيون لمدينون} أي {أئنا الحق} وأقال
كما نفسه حاسب الموت» أي بعد لما وأعمل نفسه دان من «الكيس

تحاسبوا, وأزنوا أن قبل أنفسكم حاسبوا عنه الله رضي عمر قال
عليه تخفى ل من على الكبر للعرض توزنوا, وأتأهبوا أن قبل أنفسكم
خافية}. منكم تخفى ل تعرضون {يومئذ أعمالكم

ّياَك ِإ ُد **  ُب ْع ّياَك َن ِإ ِعيُن وأ َت من الياء بتشديد وأالجمهور السبعة قرأ    َنْس
شاذة قراءة وأهي الكسر بتخفيفهامع فايد ابن عمروأ وأقرأ إياك

الهمزة بفتح أياك بعضهم الشمس, وأقرأ ضوء إيا لن مردوأدة
:الشاعر قال كما الهمزة بدل بالهاء هياك بعضهم الياء, وأقرأ وأتشديد

مصادره عليك ضاقت تراحبتموارده إن الذي وأالمر فهياك 
بن يحيى سوى الجميع قراءة في الكلمة أوأل النون بفتح وأنستعين  

تميم, وأبني وأربيعة أسد بني لغة وأهي كسراها فإنهما وأالعمش وأثاب
مذلل أي معبد وأبعير معبد طريق يقال الذلة من اللغة في وأالعبادة

وأالخوف. وأقدم وأالخضوع المحبة كمال يجمع عما عبارة الشرع وأفي
وأل إياك إل نعبد ل أي وأالحصر للهتمام وأكرر إياك وأهو المفعول

هذين إلى يرجع كله الطاعة, وأالدين كمال هو وأهذا عليك إل نتوكل
القرآن, وأسرها سر الفاتحة السلف بعض قال كما المعنيين, وأهذا

الشرك, من تبرؤ نستعين} فالوأل وأإياك نعبد {إياك الكلمة هذه
وأجل, وأهذا عز الله إلى وأالتفويض وأالقوة الحول من تبرؤ وأالثاني
عليه وأتوكل تعالى: {فاعبده قال كما القرآن من آية غير في المعنى

وأعليه به آمنا الرحمن هو تعملون}, {قل عما بغافل ربك وأما
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وأكيل} وأكذلك فاتخذه هو إل إله ل وأالمغرب المشرق توكلنا}, {رب

من الكلم نستعين} وأتحول وأإياك نعبد {إياك الكريمة الَية هذه
على أثنى لما لنه مناسبة وأهو الخطاب بكاف المواجهة إلى الغيبة

نعبد {إياك قال فلهذا تعالى الله يدي بين وأحضر اقترب فكأنه الله
الله من خبر السورة أوأل أن على دليل هذا نستعين} وأفي وأإياك
وأإرشاد الحسنى صافاته بجميل الكريمة نفسه على بالثناء تعالى
وأهو ذلك يقل لم من صالة تصح ل وألهذا بذلك عليه يثنوا بأن لعباده

قال: رسول الصامت بن عبادة عن الصحيحين في جاء كما عليه قادر
الكتاب» بفاتحة يقرأ لم لمن صالة «ل وأسلم عليه الله صالى الله

الحرقة مولى الرحمن عبد بن العلء حديث من مسلم صاحيح وأفي
«يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن هريرة أبي عن أبيه عن
لي فنصفها نصفين عبدي وأبين بيني الصلة قسمت تعالى الله

رب لله {الحمد العبد قال إذا سأل ما وألعبدي لعبدي وأنصفها
الرحيم} قال {الرحمن قال عبدي, وأإذا حمدني الله العالمين} قال

مجدني الله الدين} قال يوم {مالك قال عبدي, فإذا علي أثنى الله
عبدي وأبين بيني هذا نستعين} قال وأإياك نعبد {إياك قال عبدي, وأإذا

الذين * صاراط المستقيم الصراط {اهدنا قال سأل, فإذا ما وألعبدي
لعبدي هذا الضالين} قال وأل عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت
عنهما الله رضي عباس ابن عن الضحاك سأل» وأقال ما وألعبدي
{وأإياك غيرك ل ربنا يا وأنرجوك وأنخاف نوحد إياك نعبد} يعني {إياك

نعبد {إياك قتادة وأقال كلها أمورنا وأعلى طاعتك نستعين} على
على تستعينوه وأأن العبادة له تخلصوا أن نستعين} يأمركم وأإياك

له العبادة نستعبن} لن {وأإياك نعبد} على {إياك قدم وأإنما أموركم
هو ما تقديم وأالحزم وأالهتمام إليها وأسيلة وأالستعانة المقصودة هي

تعالى: قوله في النون معنى قيل: فما أعلم. فإن وأالله فالهم الهم
وأإن وأاحد فالداعي للجمع كانت نستعين} فإن وأإياك نعيد {إياك
من المراد بأن أجيب وأقد ؟ المقام هذا يناسب فل للتعظيم كانت
كان إن سيما وأل منهم فرد وأالمصلي العباد جنس عن الخبار ذلك
بالعبادة المؤمنين إخوانه وأعن نفسه عن فأخبر إمامهم أوأ جماعة في

تكون أن يجوز قال بخير, وأمنهم لهم وأتوسط لجلها خلقوا التي
وأجاهك شريف فأنت العبادة داخل كنت إذا قيل له العبد كأن للتعظيم
فل العبادة خارج كنت نستعين} وأإن وأإياك نعبد {إياك فقل عريض

الجميع لحتياج ألف ألف أوأ ألف مائة في كنت وألو فعلنا وأل نحن تقل
في ألطف نعبد إياك قال من إليه. وأمنهم وأفقرهم وأجل عز الله إلى
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جعله من نفسه تعظيم من الثاني في لما عبدنا إياك من التواضع

ً وأحده نفسه حق يعبده أن أحد يستطيع ل الذي تعالى الله لعبادة أهل
به يشرف عظيم مقام به, وأالعبادة يليق كما عليه يثني وأل عبادته
بعضهم: قال كما تعالى الله جناب إلى لنتسابه العبد

أسمائي أشرف عبدهافإنه بيا إل تدعني ل 
أشرف في بعبده وأسلم عليه الله رسولهصلى الله سمى وأقد  

لما الكتاب} {وأأنه عبده على أنزل الذي لله فقال: {الحمد مقاماته
ًا ليلً} فسماه بعبده أسرى الذي يدعوه}, {سبحان الله عبد قام عبد
إلى وأأرشده به وأإسرائه الدعوة في قيامه وأعند عليه إنزاله عند

حيث المخالفين تكذيب من صادره يضيق أوأقات في بالعبادة القيام
ربك بحمد فسبح يقولون بما صادرك يضيق أنك نعلم يقول: {وألقد

حكى اليقين} وأقد يأتيك حتى ربك *  وأاعبد الساجدين من وأكن
مقام من أشرف العبودية مقام أن بعضهم عن تفسيره في الرازي

الحق من وأالرسالة الحق إلى الخلق من تصدر العبادة لكون الرسالة
يتولى وأالرسول عبده مصالح يتولى الله وألن الخلق, قال إلى

ًا وأالتوجيه خطأ القول أمته, وأهذا مصالح وألم له حاصال ل ضعيف أيض
إما العبادة الصوفية بعض رد, وأقال وأل بتضعيف الرازي له يتعرض

مقصوده إذ بطائل ليس وأهذا عقاب, قالوا درء أوأ ثواب لتحصيل
ًا وأهذا تعالى الله بتكاليف للتشريف مقصوده, وأإما تحصيل أيض
الموصاوفة المقدسة لذاته الله يعبد أن العالي ضعيف, بل عندهم

لتحصيل كان لله, وألو المصلي: أصالي يقول وألهذا بالكمال, قالوا
آخروأن عليهم ذلك رد وأقد الصلة لبطلت العقاب وأدرء الثواب

ًا معها يطلب أن ينافي ل وأجل عز لله العبادة وأقالوا: كون أن وأل ثواب
ًا يدفع دندنة وأل دندنتك أحسن ل أني العرابي: أما ذلك قال كما عذاب
الله صالى النبي فقال النار من به وأأعوذ الجنة الله أسأل إنما معاذ
ندندن». «حولها وأسلم عليه

َنا ِد ْه ِقيَم الّصَراَط ** ا َت ْلُمْس  ا
الفراء: بالزاي, قال وأقرى السراط وأقرى بالصاد الجمهور قراءة   

تبارك المسؤوأل على الثناء تقدم لما كلب وأبني عذرة بني لغة وأهي
وأنصفها لي قال: «فنصفها كما بالسؤال يعقب أن ناسب وأتعالى
مسؤوأله يمدح أن السائل أحوال أكمل سأل» وأهذا ما وألعبدي لعبدي

الصراط بقوله: {اهدنا المؤمنين إخوانه وأحاجة حاجته يسأل ثم
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لنه إليه الله أرشد للجابة, وألهذا وأأنجع للحاجة أنجح المستقيم} لنه

قال كما وأاحتياجه السائل حال عن بالخبار السؤال يكون وأقد الكمل
ّني {رب السلم عليه موسى فقير} وأقد خير من إلي أنزلت لما إ
أنت إل {لإله النون ذي كقول مسؤوأل وأصاف ذلك مع تقدمه

على الثناء بمجرد يكون الظالمين} وأقد من كنت إني سبحانك
الشاعر: كقول المسؤوأل

الحياء شيمتك إن كفانيحياؤك قد أم حاجتي أأذكر 
ًاكفاه المرء عليك أثنى إذا  الثناء تعرضه من يوم
هنا كما بنفسها الهداية تعدى وأالتوفيق, وأقد وأالرشاد ههنا وأالهداية 

ارزقنا أوأ وأفقنا أوأ ألهمنا معنى المستقيم} فتضمن الصراط {اهدنا
بإلى تعدى وأالشر, وأقد الخير له بينا النجدين} أي {وأهديناه أعطنا أوأ

إلى مستقيم} {فاهدوأهم صاراط إلى وأهداه تعالى: {اجتباه كقوله
{وأإنك قوله وأكذلك وأالدللة الرشاد بمعنى الجحيم} وأذلك صاراط
الجنة أهل كقول باللم تعدى مستقيم} وأقد صاراط إلى لتهدي

أهلً. له وأجعلنا لهذا وأفقنا لهذا} أي هدانا الذي لله {الحمد
جرير: أجمعت بن جعفر أبو المام فقال المستقيم الصراط وأأما  

ًا التأوأيل أهل من المة الطريق هو المستقيم الصراط أن على جميع
قال ذلك فمن العرب لغة في وأذلك فيه اعوجاج ل الذي الواضح

:الخطفي عطية بن جرير
وأالشواهد مستقيم) قال الموارد اعوج صاراطإذا على المؤمنين أمير 

الصراط العرب تستعير ثم تحصر, قال أن من أكثر ذلك على
فتصف اعوجاج أوأ باستقامة وأوأصاف وأعمل قول كل في فتستعمله
عبارات اختلفت باعوجاجه. ثم وأالمعوج باستقامته المستقيم

يرجع كان الصراط, وأإن تفسير في وأالخلف السلف من المفسرين
كتاب أنه وأللرسول, فروأي لله المتابعة وأهو وأاحد شيء إلى حاصالها

بن يحيى حدثني عرفة بن الحسن حاتم: حدثنا أبي ابن الله, قال
ابن عن الطائي المختار ابن وأهو سعيد عن الزيات حمزة عن يمان
رضي طالب أبي بن علي عن العور الحارثا عن العور الحارثا أخي
«الصراط وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال عنه الله

بن حمزة حديث من جرير ابن روأاه الله» وأكذلك كتاب المستقيم
وأالترمذي أحمد روأاه فيما القرآن فضائل في تقدم وأقد الزيات حبيب

ًا علي عن العور الحارثا روأاية من المتين الله  حبل «وأهو مرفوع
ًا روأي المستقيم» وأقد الصراط وأهو الحكيم الذكر وأهو على موقوف
منصور عن الثوري أعلم: وأقال وأالله أشبه وأهو عنه الله رضي علي
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الله, وأقيل كتاب المستقيم الصراط قال الله عبد عن وأائل أبي عن
لمحمد جبريل قال: قال عباس ابن عن الضحاك السلم, قال هو

ألهمنا المستقيم» يقول الصراط اهدنا محمد يا «قل السلم عليهما
بن ميمون فيه, وأقال اعوجاج ل الذي الله دين وأهو الهادي الطريق
المستقيم} الصراط تعالى: {اهدنا قوله في عباس ابن عن مهران

عن الكبير السدي الرحمن عبد بن إسماعيل السلم, وأقال ذاك قال
ابن عن الهمداني مرة وأعن عباس ابن عن صاالح أبي وأعن مالك أبي

اهدنا وأسلم عليه الله صالى النبي أصاحاب من ناس وأعن مسعود
بن محمد بن الله عبد السلم, وأقال هو قالوا المستقيم الصراط

مما أوأسع السلم هو قال المستقيم الصراط اهدنا جابر عن عقيل
{اهدنا تعالى قوله في الحنفية ابن وأقال وأالرض السماء بين

غيره العباد من يقبل ل الذي الله دين هو المستقيم} قال الصراط
هو قال المستقيم الصراط اهدنا أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وأقال

حيث مسنده في أحمد المام روأاه الذي الحديث هذا وأفي السلم
عن سعد ابن يعني ليث حدثنا العلء أبو سوار بن الحسن قال: حدثنا

عن أبيه عن حدثه نفير بن جبير بن الرحمن عبد أن صاالح بن معاوأية
قال: وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن سمعان بن النواس
ً الله «ضرب ًا مثل ًا صاراط سوران الصراط جنبتي وأعلى مستقيم

الصراط باب وأعلى مرخاة ستور البواب وأعلى مفتحة أبواب فيهما
ًا الصراط ادخلوا الناس ياأيها يقول داع يدعو تعوجوا, وأداٍع وأل جميع
ًا يفتح أن النسان أراد فإذا الصراط فوق من البواب تلك من شيئ
السلم فالصراط ـ تلجه فتحته إن فإنك ـ تفتحه ل وأيحك قال

الداعي وأذلك الله محارم المفتحة وأالبواب الله حدوأد وأالسوران
الله وأاعظ الصراط فوق من وأالداعي الله كتاب الصراط رأس على
حديث من جرير وأابن حاتم أبي ابن روأاه مسلم» وأهكذا كل قلب في

ًا وأالنسائي الترمذي به, وأروأاه سعد بن الليث حجر بن علي عن جميع
عن نفير بن جبير عن معدان بن خالد عن سعد بن بجير عن بقية عن

أعلم. وأقال وأالله صاحيح حسن إسناد به, وأهو سمعان بن  النواس
منافاة وأل أشمل وأهذا قال: الحق لمستقيم الصراط اهدنا مجاهد

أبي حديث من جرير وأابن حاتم أبي ابن تقدم, وأروأى ما وأبين بينه
الحول عاصام عن المغيرة بن حمزة حدثنا القاسم بن هاشم النضر

الله صالى النبي هو المستقيم} قال الصراط {اهدنا العالي أبي عن
فقال للحسن ذلك فذكرنا عاصام بعده. قال من وأصااحباه وأسلم عليه

فإن متلزمة وأهي صاحيحة القوال هذه وأنصح. وأكل العالية أبو صادق

72



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
باللذين وأاقتدى وأسلم عليه الله صالى النبي اتبع فقد السلم اتبع من
اتبع فقد الحق اتبع وأمن الحق اتبع فقد وأعمر بكر أبي بعده من

وأحبله الله كتاب وأهو القرآن اتبع فقد السلم اتبع وأمن السلم
ًا, وأ بعضها يصدق صاحيحة المستقيم, فكلها وأصاراطه المتين لله بعض

حدثنا السقطي الفضل بن محمد حدثنا الطبراني الحمد. وأقال
عن زائدة أبي بن  زكريا بن يحيى حدثنا المصيصي مهدي بن إبراهيم

الذي المستقيم الصراط قال الله عبد عن وأائل أبي عن العمش
أبو المام قال وأسلم. وألهذا عليه الله صالى الله رسول عليه تركنا
عندي الَية هذه بتأوأيل أوألى هو الله: وأالذي رحمه جرير بن جعفر
ًا يكون أن ـ المستقيم الصراط اهدنا ـ أعني للثبات وأفقنا به معني
قول من عبادك من عليه أنعمت من له وأوأفقت ارتضيته ما على

أنعم َمن له وأفق لما وأفق من لن المسقيم الصراط هو ذلك وأعمل
وأفق فقد وأالصالحين وأالشهداء وأالصديقين النبيين من عليهم الله

به الله أمره بما وأالعمل بالكتاب وأالتمسك الرسل وأتصديق للسلم
وأسلم عليه الله صالى النبي منهاج وأاتباع عنه زجره عما وأالنزجار

الصراط من ذلك وأكل صاالح عبد الربعة, وأكل الخلفاء وأمنهاج
وأقت كل في الهداية المؤمن يسأل قيل) فكيف المستقيم.  (فإن

تحصيل باب من هذا فهل ؟ بذلك متصف وأهو وأغيرها صالة من
ً احتياجه ل, وألول أن فالجواب  ؟ ل أم الحاصال ًا ليل سؤال إلى وأنهار
كل في مفتقر العبد فإن ذلك إلى تعالى الله أرشده لما الهداية
فيها وأرسوخه الهداية على تثبيته في تعالى الله إلى وأحالة ساعة

لنفسه يملك ل العبد فإن عليها وأاستمراره منها وأازدياده وأتبصره
ًا ًا وأل نفع كل في يسأله أن إلى تعالى فأرشده الله شاء ما إل ضر

الله وأفقه من وأالتوفيق, فالسعيد وأالثبات بالمعونة يمده أن وأقت
سيما وأل دعاه إذا الداعي بإجابة تكفل قد فإنه لسؤاله تعالى

قال النهار, وأقد وأأطراف الليل آناء إليه المفتقر المحتاج المضطر
نزل الذي وأالكتاب وأرسوله لله با آِمنوا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا

آمنوا الذين أمر قبل} الَية: فقد من أنزل الذي وأالكتاب رسوله على
الثبات المراد لن الحاصال تحصيل باب من ذلك وأليس باليمان

أعلم. وأالله ذلك على المعينة العمال على وأالمداوأمة وأالستمرار
ًا تعالى وأقال بعد قلوبنا تزغ ل يقولوا: {ربنا أن المؤمنين لعباده آمر

كان الوهاب} وأقد أنت إنك رحمة لدنك من لنا وأهب هديتنا إذ
صالة من الثالثة الركعة في الَية بهذه يقرأ عنه الله رضي الصديق
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ًا, فمعنى الفاتحة بعد المغرب الصراط {اهدنا تعالى قوله سر

غيره. إلى بنا تعدل وأل عليه بنا المستقيم} استمر

ِذيَن ** صِاَراَط ّل َعْمَت ا ْن ِهْم َأ ْي َل ِر َع ْي ْغُضوِب َغ ْلَم ِهم ا ْي َل َ َع ّليَن َوأل  الّضآ
المستقيم} الصراط {اهدنا العبد قال إذا فيما الحديث تقدم وأقد   

تعالى: سأل» وأقوله ما وألعبدي لعبدي «هذا يقول الله أن آخرها إلى
بدل وأهو المستقيم للصراط عليهم} مفسر أنعمت الذين {صاراط

أنعم أعلم. وأالذين وأالله بيان عطف يكون أن وأيجوز النحاة عند منه
يطع تعالى: {وأمن قال حيث النساء سورة في المذكروأن عليهم الله
ّنبيين من عليهم الله أنعم الذين مع فأوألئك وأالرسول الله ال

ًا أوألئك وأحسن وأالصالحين وأالشهداء وأالصديقين الفضل * ذلك رفيق
ًا} وأقال لله با وأكفى الله من عباس: صاراط ابن عن الضحاك عليم

وأأنبيائك ملئكتك من وأعبادتك بطاعتك عليهم أنعمت الذين
تعالى: ربنا قال ما نظير وأالصالحين. وأذلك وأالشهداء وأالصديقين

عليهم} الَية. الله أنعم الذين مع فأوألئك وأالرسول الله يطع {وأمن
أنعمت الذين {صاراط أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وأقال

ّيون هم عليهم} قال عباس: هم ابن عن جريج ابن وأقال النب
عبد وأقال المسلمون وأكيع: هم وأقال مجاهد قال المؤمنون, وأكذا

معه وأمن وأسلم عليه الله صالى النبي أسلم: هم بن زيد بن الرحمن
وأالله وأأشمل أعم عنهما الله رضي عباس ابن عن المتقدم وأالتفسير

أعلم.
غير الجمهور الضالين} قرأ وأل عليهم المغضوب تعالى: {غير وأقوله 

الحال, على بالنصب الزمخشري: وأقرى النعت, قال على بالجر
الخطاب, بن وأعمر وأسلم عليه الله صالى الله رسول قراءة وأهي

أنعمت وأالعامل عليهم في الضمير الحال وأذوأ كثير ابن عن وأروأيت
ممن عليهم أنعمت الذين صاراط المستقيم الصراط اهدنا وأالمعنى

لله وأالطاعة وأالستقامة الهداية أهل وأهم وأنعتهم وأصافهم تقدم
المغضوب صاراط غير وأزوأاجره نواهيه وأترك أوأامره وأامتثال وأرسله
وأل عنه وأعدلوا الحق فعلموا إرادتهم فسدت الذين وأهم عليهم
ل الضللة في هائمون فهم العلم فقدوأا الذين وأهم الضالين صاراط
فاسدين مسلكين َثّم أن على ليدل بل الكلم الحق. وأأكد إلى يهتدوأن

ههنا غير أن النحاة بعض زعم وأالنصارى, وأقد اليهود طريقة وأهما
ًا هذا على فيكون استثنائية عليهم المنعم من لستثنائهم منقطع

الشاعر: لقول أوألى أوأردناه وأما منهم وأليسوا
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بشن رجليه عند أقيشيقعقع بني جمال من كأنك 
وأاكتفى الموصاوف فحذف أقيش بني جمال من جمل كأنك أي  

عليم المغضوب صاراط إلى أي عليهم المغضوب غير وأهكذا بالصفة
وأهو الكلم سياق دل المضاف, وأقد ذكر عن إليه بالمضاف اكتفى
عليهم} أنعمت الذين صاراط المستقيم الصراط تعالى: {اهدنا قوله

في ل أن زعم من وأمنهم} عليهم المغضوب تعالى: {غير قال ثم
غير عنده الكلم تقدير وأأن الضالين} زائدة {وأل تعالى قوله

:العجاج ببيت وأاستشهد وأالضالين عليهم المغضوب
شعر وأما حورسرى ل بئر في 
بن القاسم أبو روأى قدمناه, وألهذا ما بئرحور, وأالصحيح في أي  

عن العمش عن معاوأية أبي عن القرآن فضائل كتاب في سلم
يقرأ كان أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن السود عن إبراهيم

صاحيح, وأكذلك السناد وأهذا الضالين وأغير عليهم المغضوب غير
صادر أنه على محمول كذلك, وأهو قرأ أنه كعب بن أبي عن حكي
لتأكيد جيء إنما أنه من قلناه ما على التفسير, فيدل وأجه على منهما
بين وأللفرق عليهم أنعمت الذين على معطوف أنه يتوهم لئل النفي

على مشتملة اليمان أهل طريقة فإن وأاحد كل ليتجنب الطريقتين
العلم فقدوأا وأالنصارى العمل فقدوأا وأاليهود به وأالعمل بالحق العلم
استحق وأترك علم من للنصارى, لن وأالضلل لليهود الغضب وألهذا

ًا قاصادين كانوا لما يعلم, وأالنصارى لم من خلف الغضب لكنهم شيئ
الحق, اتباع بابه, وأهو من المر يأتوا لم لنهم طريقه إلى يهتدوأن ل

أخص عليه, لكن مغضوب ضال وأالنصارى اليهود من ضلوا, وأكل
وأغضب الله لعنه {من عنهم تعالى قال كما الغضب اليهود أوأصااف

{قد عنهم تعالى قال كما الضلل النصارى أوأصااف عليه} وأأخص
ًا وأأضلوا قبل من ضلوا جاءت السبيل} وأبهذا سواء عن وأضلوا كثير

محمد حدثنا أحمد المام قال فيما بين وأاضح وأذلك وأالَثار الحاديث
سمعت يقول حرب بن سماك سمعت قال شعبة حدثنا جعفر بن

الله رسول خيل جاءت حاتم, قال بن عدي عن يحدثا حبيش بن عباد
ًا عمتي فأخذوأا وأسلم عليه الله صالى رسول إلى بهم أتوا فلما وأناس
الوافد الله: نأى رسول يا فقالت له صافوا وأسلم عليه الله صالى الله

الله مّن علي فمّن خدمة من بي ما كبيرة عجوز وأأنا الولد وأانقطع
من فر «الذي حاتم, قال بن عدي ؟» قالت وأافدك «من عليك, قال

أنه ترى جنبه إلى وأرجل رجع علي, فلما فمّن وأرسوله» قالت الله
ًا قال: سليه ؟ علي فقالت: لقد فأتتني لها, قال فأمر فسألته حملن
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وأأتاه منه فأصااب فلن أتاه قد فإنه يفعلها أبوك كان ما فعلة فعلت
من قربهم وأصابيان, وأذكر امرأة عنده فإذا فأتيته منه فأصااب فلن
وأل كسرى بملك ليس أنه فعرفت قال وأسلم عليه الله صالى النبي

إله من فهل ؟ الله إل إله ل يقال أن ؟ أفرك ما عدي «يا قيصر, فقال
وأجل عز الله من أكبر شيء فهل أكبر الله يقال أن أفرك ما الله إل

المغضوب وأقال: «إن استبشر وأجهه فأسلمت, فرأيت ؟» قال
الترمذي وأروأاه الحديث النصارى», وأذكر الضالين وأإن اليهود عليهم

حديثه من إل نعرفه ل غريب حسن حرب, وأقال بن سماك حديث من
ّي عن سلمة بن حماد روأاه (قلت) وأقد ّي بن َمّر َطر بن عدي عن َق

تعالى قوله عن وأسلم عليه الله صالى الله رسول سألت قال حاتم
{وألالضالين} قال اليهود عليهم} قال: هم المغضوب {غير

بن إسماعيل عن عيينة بن سفيان روأاه وأهكذا الضالون هم النصارى
عدي حديث روأي به, وأقد حاتم بن عدي عن الشعبي عن خالد أبي
الرزاق: عبد وأقال ذكرها يطول كثيرة ألفاظ وأله طرق من هذا

أخبره أنه شقيق بن الله عبد أخبرني العقيلي بديل عن معمر وأأخبرنا
على القرى بوادي وأهو وأسلم عليه الله صالى الله رسول سمع من

؟ هؤلء من الله رسول يا فقال القين بني من رجل وأسأله فرسه
النصارى, وأقد هم وأالضالون اليهود إلى وأأشار عليهم المغضوب قال
فأرسلوه شقيق بن الله عبد عن الحذاء وأخالد وأعروأة الجريري روأاه
روأاية في وأوأقع وأسلم عليه الله صالى النبي من سمع من يذكروأا وألم

مردوأيه ابن روأى أعلم, وأقد لله فا عمروأ بن الله عبد تسمية عروأة
بن الله عبد عن ميسرة بن بديل عن طهمان بن إبراهيم حديث من

عن وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: سألت ذر أبي عن شقيق
قال: النصارى, وأقال اليهود, قلت: الضالين قال عليهم المغضوب

مرة وأعن عباس ابن عن صاالح أبي وأعن مالك أبي عن السدي
الله صالى النبي أصاحاب من أناس مسعود, وأعن ابن عن الهمداني

هم الضالين وأل اليهود وأهم عليهم المغضوب وأسلم: غير عليه
المغضوب عباس: غير ابن عن جريج وأابن الضحاك النصارى, وأقال

أنس بن الربيع قال النصارى, وأكذلك الضالين وأل اليهود هم عليهم
وأل حاتم أبي ابن وأاحد, وأقال وأغير أسلم بن زيد بن الرحمن وأعبد
ًا هذا في المفسرين بين أعلم من الئمة هؤلء قاله ما وأشاهد اختلف

المتقدم, وأقوله ضالون, الحديث وأالنصارى عليهم مغضوب اليهود أن
ما {بئس البقرة سورة في إسرائيل بني مع خطابه في تعالى

ًا الله أنزل بما يكفروأا أن أنفسهم به اشتروأا من الله ينزل أن بغي
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وأللكافرين غضب على بغضب فباءوأا عباده من يشاء من على فضله
مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل {قل المائدة في مهين} وأقال عذاب

وأالخنازير القردة منهم وأجعل عليه وأغضب الله لعنه من الله عند
ًا شر أوألئك الطاغوت وأعبد السبيل} وأقال سواء عن وأأضل مكان

وأعيسى داوأد لسان على إسرائيل بني من كفروأا الذين تعالى: {لعن
منكر عن يتناهون ل كانوا يعتدوأن وأكانوا عصوا بما ذلك مريم ابن

بن عمروأ بن زيد عن السيرة يفعلون} وأفي كانوا ما لبئس فعلوه
الدين يطلبون الشام إلى أصاحابه من وأجماعة هو خرج لما أنه نفيل

تأخذ حتى معنا الدخول تستطيع لن اليهود: إنك له قالت الحنيف
له أفر, وأقالت الله غضب من الله, فقال: أنا غضب من بنصيبك

سخط من بنصيبك تأخذ حتى معنا الدخول تستطيع لن إنك النصارى
الوأثان عبادة وأجانب فطرته على فاستمر أستطيعه ل الله, فقال

النصارى, وأأما وأل اليهود من أحد مع يدخل وألم المشركين وأدين
من أقرب وأجدوأه لنهم النصرانية دين في وأدخلوا فتنصروأا أصاحابه

لما بنبيه الله هداه حتى نوفل بن وأرقة منهم ذك, وأكان إذ اليهود دين
عنه. الله رضي الوحي من وأجد بما آمن بعثه

ما بتحرير الخلل يغتفر أنه العلماء مذاهب من مسألة) وأالصحيح(  
أوأل من نخرجها الضاد أن مخرجيهما, وأذلك لقرب وأالظاء الضاد بين

طرف من الظاء الضراس, وأمخرج من يليها وأما اللسان حافة
الحروأف من الحرفين من كل وألن العليا الثنايا وأأطراف اللسان

كله فلهذا المطبقة الحروأف وأمن الرخوة الحروأف وأمن المجهورة
أعلم, وأأما وأالله ذلك يميز ل لمن الَخر مكان أحدهما استعمال اغتفر
أعلم. وأالله له أصال فل بالضاد نطق من أفصح أنا حديث

الله حمد على آيات سبع وأهي الكريمة السورة هذه صال) اشتملت 
العليا لصفاته المستلزمة الحسنى أسمائه بذكر عليه وأالثناء وأتمجيده

سؤاله إلى عبيده إرشاده وأعلى الدين يوم وأهو المعاد ذكر وأعلى
له العبادة إخلص إلى وأقوتهم حولهم من وأالتبرى إليه وأالتضرع
نظير أوأ شريك له يكون أن وأتنزيهه وأتعالى تبارك باللوهية وأتوحيده

وأهو المستقيم الصراط إلى الهداية إياه سؤالهم مماثل, وأإلى أوأ
الصراط جواز إلى بذلك لهم يقضي حتى عليه وأتثبيتهم القويم الدين

النبيين جوار في النعيم جنات إلى بهم المفضي القيامة يوم الحسية
في الترغيب على الصالحين, وأاشتملت وأالشهداء وأالصديقين

مسالك من وأالتحذير القيامة يوم أهلها مع ليكونوا الصالحة العمال
عليهم المغضوب وأهم القيامة يوم سالكيها مع يحشروأا لئل الباطل
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تعالى قوله في إليه النعام إسناد جاء ما أحسن وأما وأالضالون
الفاعل عليهم} وأحذف المغضوب غير عليهم أنعمت الذين {صاراط

هو كان عليهم} وأإن المغضوب {غير تعالى قوله في الغضب في
تولوا الذين إلى تر {ألم تعالى قال كما الحقيقة في لذلك الفاعل

ًا به قام من إلى الضلل إسناد عليهم} الَية. وأكذلك الله غضب قوم
فهو الله يهد {من تعالى قال كما بقدره أضلهم الذي هو كان وأإن

ًا له تجد فلن يضلل وأمن المهتد ًا} وأقال وألي الله يضلل {من مرشد
الَيات من ذلك غير يعمهون} إلى طغيانهم في وأيذرهم له هادي فل

تقول كما ل وأالضلل بالهداية المنفرد هو سبحانه أنه على الدالة
يختاروأن الذين هم العباد أن من حذوأهم حذا وأمن القدرية الفرقة

ما وأيتركون القرآن من بمتشابه بدعتهم على وأيحتجون وأيفعلون ذلك
ًا فيه يكون وأقد وأالغي الضلل أهل حال عليهم: وأهذا الرد في صاريح

منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم «إذا الصحيح الحديث في وأرد
{فأما تعالى قوله في فاحذروأهم» يعني الله سمى الذين فأوألئك
وأابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين

لن صاحيحة حجة القرآن في الله, لمبتدع بحمد تأوأيله} فليس
ًا الباطل من الحق ليفصل جاء القرآن وأالضلل الهدى بين مفرق
حميد. حكيم من تنزيل الله عند من لنه اختلف وأل تناقض فيه وأليس

يس, مثل آمين بعدها يقول أن الفاتحة يقرأ لمن صال) يستحب( 
ًا بالقصر أمين وأيقال على وأالدليل استجب اللهم وأمعناه أيض

وأائل عن وأالترمذي داوأد وأأبو أحمد المام روأاه ما التأمين استحباب
{غير قرأ وأسلم عليه الله صالى النبي قال: سمعت حجر بن

داوأد صاوته, وألبي بها مد آمين الضالين} فقال وأل عليهم المغضوب
وأابن علي عن حسن, وأروأي حديث هذا الترمذي صاوته, وأقال بها رفع

الله صالى الله رسول قال: كان هريرة أبي وأغيرهم. وأعن مسعود
«آمين» الضالين} قال وأل عليهم المغضوب {غير تل إذا وأسلم عليه
وأزاد ماجه وأابن داوأد أبو الوأل, روأاه الصف من يليه من يسمع حتى
حسن. وأعن إسناد وأقال: هذا المسجد. وأالدارقطني بها فيرتج فيه
أبو داوأد, وأنقل أبو روأاه بآمين تسبقني ل الله رسول قال: يا أنه بلل
من الميم شددا أنهما الصادق وأجعفر الحسن عن القشيري نصر
وأغيرهم: وأيستحب أصاحابنا الحرام} قال البيت {آمين مثل آمين
كان المصلي, وأسواء حق في الصلة, وأيتأكد خارج هو لمن ذلك

ًا ًا أوأ منفرد ًا أوأ إمام الصحيحين في جاء لما الحوال جميع وأفي مأموم
وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن
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غفر الملئكة تأمين تأمينه وأافق من فإنه فأمنوا المام أمن «إذا قال

وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن ذنبه» وألمسلم من تقدم ما له
آمين السماء في وأالملئكة آمين الصلة في أحدكم قال قال: «إذا
من بمعنى ذنبه» قيل من تقدم ما له غفر الخرى إحداهما فوافقت

في وأقيل الجابة في وأقيل الزمان في الملئكة تأمين تأمينه وأافق
ًا موسى أبي عن مسلم صاحيح الخلص, وأفي صافة قال «إذا مرفوع

عن جويبر الله» وأقال يجبكم آمين فقولوا الضالين وأل ـ المام يعني ـ
؟ آمين معنى ما الله رسول قال: قلت: يا عباس ابن عن الضحاك

فليكن. وأقال كذلك آمين الجوهري: معنى افعل» وأقال «رب قال
استجب اللهم معناه الكثروأن رجاءنا. وأقال تخيب ل معناه الترمذي

أن يساف بن وأهلل الصادق وأجعفر مجاهد عن القرطبي لنا. وأحكى
ًا عباس ابن عن وأروأي تعالى الله أسماء من اسم آمين وأل مرفوع

يؤمن مالك: ل أصاحاب المالكي. وأقال العربي بن بكر أبو يصح, قاله
عن صاالح أبي عن سمي عن مالك روأاه لما المأموم وأيؤمن المام

ـ قال «وأإذا قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن هريرة أبي
ًا وأاستأنسوا آمين» الحديث فقولوا الضالين وأل ـ المام يعني أيض

المغضوب {غير قرأ إذا يؤمن كان مسلم عند موسى أبي بحديث
المام أمن «إذا عليه المتفق في قدمنا الضالين} وأقد وأل عليهم

المغضوب {غير قرأ إذا يؤمن كان وأالسلم الصلة عليه فأمنوا» وأأنه
للمأموم بالتأمين الجهر في أصاحابنا اختلف الضالين} وأقد وأل عليهم

المأموم جهر التأمين نسي إن المام أن الخلف وأحاصال الجهرية في
ً به ًا قول ًا المام أمن وأإن وأاحد وأهو المأموم يجهر ل أن فالجديد جهر

به يجهر فل الذكار من ذكر لنه مالك عن وأروأاية حنيفة أبي مذهب
بن أحمد المام مذهب وأهو به يجهر أنه الصلة, وأالقديم أذكار كسائر
المسجد» وألنا يرتج «حتى تقدم لما مالك عن الخرى وأالروأاية حنبل
ًا المسجد كان إن أنه ثالث آخر قول لنهم المأموم يجهر لم صاغير

ًا كان وأإن المام قراءة يسمعون في من التأمين ليبلغ جهر كبير
عن مسنده في أحمد المام روأى أعلم. وأقد وأالله المسجد أرجاء

ذكرت وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن عنها الله رضي عائشة
على يحسدوأنا كما شيء على يحسدوأنا لن « إنهم فقال اليهود عنده

لها الله هدانا التي القبلة وأعلى عنها وأضلوا لها الله هدانا التي الجمعة
وألفظه ماجه ابن آمين» وأروأاه المام خلف قولنا وأعلى عنها وأضلوا

وأالتأمين» السلم على حسدتكم ما شيء على اليهود حسدتكم «ما
قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن عباس ابن عن وأله
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فأكثروأا آمين قول على حسدتكم ما شيء على اليهود «ماحسدتكم

ابن ضعيف, وأروأى وأهو عمروأ بن طلحة إسناده آمين» وأفي قول من
قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن هريرة أبي عن مردوأيه
قال: أنس المؤمنين» وأعن عباده على العالمين رب خاتم «آمين

الصلة في آمين «أعطيت وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال
يدعو موسى موسى, كان يكون أن إل قبلي أحد يعط لم الدعاء وأعند

(قلت) لكم يستجيبه الله فإن بآمين الدعاء فاختموا يؤمن وأهاروأن
تعالى: قوله وأهي الكريمة الَية بهذه الدللة في بعضهم نزع هنا وأمن

ً زينة وأمله فرعون آتيت إنك ربنا موسى {وأقال الحياة في وأأموال
على وأاشدد أموالهم على اطمس ربنا سبيلك عن ليضلوا ربنا الدنيا

دعوتكما أجيبت قد *  قال الليم العذاب يروأا حتى يؤمنوا فل قلوبهم
موسى عن الدعاء يعلمون} فذكر ل الذين سبيل تتبعان وأل فاستقيما

منزلة من فنزل أّمن هاروأن أن على يدل ما الكلم سياق وأمن وأحده
من أن على ذلك دعوتكما} فدل أجيبت {قد تعالى لقوله دعا من
يقرأ ل المأموم إن قال قال: من قاله, فلهذا فكأنما دعاء على أّمن
الحديث في جاء قراءتها, وألهذا بمنزلة الفاتحة قراءة على تأمينه لن

مسنده في أحمد قراءة» روأاه له المام فقراءة إمام له كان «من
المنزع هذا الله. فدل رسول يا بآمين تسبقني ل يقول بلل وأكان
قال أعلم. وألهذا وأالله الجهرية في عليه قراءة ل المأموم أن على
بن محمد بن الله عبد حدثنا الحسن بن أحمد مردوأيه: حدثنا ابن

أبي ابن عن ليث عن جرير حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا سلم
عليه الله صالى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن كعب عن سليم
آمين, الضالين, فقال وأل عليهم المغضوب غير المام قال «إذا وأسلم
تقدم ما للعبد الله غفر السماء أهل آمين الرض أهل آمين فوافق

فاقترعوا قوم مع غزا رجل كمثل آمين يقول ل من ذنبه, وأمثل من
فقيل ؟ سهمي يخرج لم لَم فقال سهمه يخرج وألم سهامهم فخرجت

آمين». تقل لم إنك
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سورة البقرة
ذكر ما وأرد في فضلها) قال المام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر(  

عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قال «البقرة سنام القرآن وأذروأته. نزل مع كل آية منها ثمانون

ًا وأاستخرجت {الله ل إله إل هو الحي القيوم} من تحت ملك
العرش فوصالت بها أوأ فوصالت بسورة البقرة, وأيس قلب القرآن ل

يقرؤها رجل يريد الله وأالدار الَخرة إل غفر له وأاقرؤوأها على
ًا عن عارم عن عبد الله موتاكم» انفرد به أحمد وأقد روأاه أحمد أيض

بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان ـ وأليس بالنهدي ـ
عن أبيه عن معقل بن يسار قال, قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «اقرؤوأها على موتاكم» يعني يس ـ فقد تبين بهذا السناد

معرفة المبهم في الروأاية الوألى. وأقد أخرج هذا الحديث على هذه
الصفة في الروأاية الثانية أبو داوأد وأالنسائي وأابن ماجه, وأقد روأى
الترمذي من حديث حكيم بن جبير وأفيه ضعف عن أبي صاالح عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «لكل شيٍء
سنام وأإن سنام القرآن سورة البقرة وأفيها آية هي سيدة آي

القرآن آية الكرسي» وأفي مسند أحمد وأصاحيح مسلم وأالترمذي
وأالنسائي من حديث سهيل بن أبي صاالح عن أبيه عن أبي هريرة

رضي الله عنه أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال «ل تجعلوا
ًا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ل يدخله بيوتكم قبور

الشيطان» وأقال الترمذي: حسن صاحيح وأقال أبو عبيد القاسم بن
سلم: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب
عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة
البقرة تقرأ فيه» سنان بن سعد وأيقال بالعكس وأثقه ابن معين

ّدثنا محمد وأاستنكر حديثه أحمد بن حنبل وأغيره. وأقال أبو عبيد ح
بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الحوص عن عبد

الله ـ يعني ابن مسعود ـ رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفّر من
البيت يسمع فيه سورة البقرة. وأروأاه النسائي في اليوم وأالليلة
وأأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم:

صاحيح السناد وألم يخرجاه. وأقال ابن مردوأيه: حدثنا أحمد بن كامل
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حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلل حدثني

أبو بكر بن أبي أوأيس عن سليمان بن بلل عن محمد بن عجلن
عن أبي إسحاق عن أبي الحوص عن عبد الله بن مسعود قال:

قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل ألفين أحدكم يضع إحدى
رجليه على الخرى يتغنى وأيدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان

يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وأإن أصاغر البيوت الجوف
الصفر من كتاب الله» وأهكذا روأاه النسائي في اليوم وأالليلة عن

محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وأروأى الدارمي في مسنده
عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إل خرج
ًا وأإن سنام منه الشيطان وأله ضراط. وأقال إن لكل شيء سنام

ًا وأإن لباب القرآن القرآن سورة البقرة وأإن لكل شيء لباب
ًا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن المفصل. وأروأى أيض
مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل

ذلك البيت شيطان تلك الليلة, أربع من أوألها وأآية الكرسي, وأآيتان
بعدها, وأثلثا آيات من آخرها, وأفي روأاية لم يقربه وأل أهله يومئذ
شيطان, وأل شيء يكرهه, وأل يقرأن على مجنون إل أفاق. وأعن
سهل بن سعد قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إن

ًا وأإن سنام القرآن البقرة وأإن من قرأها في بيته لكل شيء سنام
ًا لم ليلة لم يدخله الشيطان ثلثا ليال وأمن قرآها في بيته نهار

يدخله الشيطان ثلثة أيام» روأاه أبو القاسم الطبراني وأأبو حاتم
وأابن حبان في صاحيحه وأابن مردوأيه من حديث الزرق بن علي

حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم
عن سهل به. وأعند خالد بن حبان بن سعيد المديني. وأقد روأى

الترمذي وأالنسائي وأابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن
سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي

ًا وأهم ذوأوأ الله عنه قال «بعث رسول الله صالى الله عليه وأسلم بعث
عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل وأاحد منهم ما معه من القرآن فأتى
ًا فقال ما معك يا فلن فقال معي كذا على رجل من أحدثهم سن
وأكذا وأسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم قال:

اذهب فأنت أميرهم» فقال رجل من أشرافهم وأالله ما منعني أن
أتعلم سورة البقرة إل أني خشيت أن ل أقوم بها. فقال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم «تعلموا القرآن وأاقرؤوأه فإن مثل القرآن
ًا يفوح ريحه في لمن تعلمه فقرأ وأقام به كمثل جراب محشو مسك
كل مكان وأمثل من تعلمه فيرقد وأهو في جوفه كمثل جراب أوأكى
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على مسك» هذا لفظ روأاية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم

ً روأاه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسل
فالله أعلم. قال البخاري: وأقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن

محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو
يقرأ من الليل سورة البقرة ـ وأفرسه مربوطة عنده ـ إذ جالت

الفرس, فسكت فسكنت, فقرأ فجالت الفرس, فسكت فسكنت
ًا منها ـ ثم قرأ فجالت الفرس, فانصرف, وأكان ابنه يحيى قريب

فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها,
ّدثا النبي صالى الله عليه وأسلم فقال «اقرأ يا ابن فلما أصابح ح
حضير» قال: قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وأكان منها

ًا فرفعت رأسي وأانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا قريب
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ل أراها قال «وأتدري

ما ذاك ؟» قال ل قال «تلك الملئكة دنت لصوتك وألو قرأت
لصابحت ينظر الناس إليها ل تتوارى منهم» وأهكذا روأاه المام

العالم أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب فضائل القرآن عن عبد
الله بن صاالح, وأيحيى بن بكير عن الليث به. وأقد روأي من وأجه آخر

عن أسيد بن حضير كما تقدم وأالله أعلم. وأقد وأقع نحو من هذا
لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأذلك فيما روأاه أبو عبيد

حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن
ّدثوه أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم أشياخ أهل المدينة ح
قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة

ًا تزهر مصابيح قال «فلعله قرأ سورة البقرة» قال: فسألت ثابت
ًا ثم هو فقال: قرأت سورة البقرة» وأهذا إسناد جيد إل أن فيه إبهام

مرسل وأالله أعلم.

)ذكر ما وأرد في فضلها مع آل عمران(
ّدثني عبد   ّدثنا بشر بن مهاجر ح ّدثنا أبو نعيم ح قال المام أحمد ح

ًا عند النبي صالى الله عليه الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالس
وأسلم فسمعته يقول «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وأتركها
حسرة وأل تستطيعها البطلة» قال ثم سكت ساعة ثم قال «تعلموا

سورة البقرة وأآل عمران فإنهما الزهراوأان يظلن صااحبهما يوم
ّواف وأإن القيامة كأنهما غمامتان أوأ غيايتان أوأ فرقان من طير صا

القرآن يلقى صااحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل
الشاحب فيقول له هل تعرفني ؟ فيقول: ما أعرفك فيقول أنا
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صااحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأأسهرت ليلك وأإن كل

تاجر من وأراء تجارته وأإنك اليوم من وأراء كل تجارة فيعطى الملك
بيمينه وأالخلد بشماله وأيوضع على رأسه تاج الوقار وأيكسى وأالداه

حلتان ل يقوم لهما أهل الدنيا فيقولن بما كسينا هذا فيقال بأخذ
وألدكما القرآن ثم يقال اقرأ وأاصاعد في درج الجنة وأغرفها فهو في

ًا كان أوأ ترتيلً» وأروأى ابن ماجه من حديث ّذ صاعود ما دام يقرأ ه
بشر بن المهاجر بعضه وأهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن

ًا هذا خرج له مسلم وأوأثقه ابن معين وأقال النسائي: ما به بشر
بأس إل أن المام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت
أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب وأقال البخاري: يخالف في بعض

حديثه وأقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه وأل يحتج به وأقال ابن
عدي: روأى ما ل يتابع عليه وأقال الدارقطني: ليس بالقوي (قلت)

وألكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال المام
ّدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير ّدثنا عبد الملك بن عمر ح أحمد ح

عن أبي سلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صالى الله
عليه وأسلم يقول «اقرؤوأا القرآن فإنه شافع لهله يوم القيامة
اقرؤوأا الزهراوأين البقرة وأآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة
كأنهما غمامتان أوأ كأنهما غيايتان أوأ كأنهما فرقان طير صاواف

يحاجان عن أهلهما يوم القيامة ثم قال اقرؤوأا البقرة فإن أخذها
بركة وأتركها حسرة وأل تستطيعها البطلة» وأقد روأاه مسلم في

الصلة من حديث معاوأية بن سلم عن أخيه زيد بن سلم عن جده
أبي سلم ممطور الحبشي عن أبي أمامة صادي بن عجلن الباهلي

ُق: ِفْر به الزهراوأان: المنيرتان, وأالغياية: ما أظلك من فوقك, وأال
القطعة من الشيء, وأالصواف المصطفة المتضامة, وأالبطلة

السحرة, وأمعنى ل تستطيعها أي ل يمكنهم حفظها وأقيل ل تستطيع
النفوذ في قارئها وأالله أعلم. وأمن ذلك حديث النواس بن سمعان

ّدثنا الوليد بن مسلم عن ّدثنا يزيد بن عبد ربه ح قال المام أحمد: ح
محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الُجَرشي عن جبير بن

نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلبي يقول سمعت رسول
الله صالى الله عليه وأسلم يقول «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأأهله
الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وأآل عمران» وأضرب
لهما رسول الله صالى الله عليه وأسلم ثلثة أمثال ما نسيتهن بعد

قال «كأنهما غمامتان أوأ ظلتان سوداوأان بينهما شرق أوأ كأنهما
فرقان من طير صاواف يحاجان عن صااحبهما» وأروأاه مسلم عن
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إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبدربه به, وأالترمذي من حديث
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وأقال حسن غريب, وأقال أبو
ّدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عبيد: ح

قال: قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلً قرأ البقرة
وأآل عمران فلما قضى صالته قال له كعب أقرأت البقرة وأآل

عمران ؟ قال: نعم قال: فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله
الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به قال: ل وأالله ل أخبرك

به وألو أخبرتك به لوأشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأأنت,
ّدثنا عبد الله بن صاالح عن معاوأية بن صاالح عن سليم بن عامر وأح

ًا لكم أري في المنام أن الناس أنه سمع أبا أمامة يقول: إن أخ
َوأِعٍر طويل وأعلى رأس الجبل شجرتان يسلكون في صادع جبل 

خضراوأان يهتفان هل فيكم قارى يقرأ سورة البقرة ؟ وأهل فيكم
قارى يقرأ سورة آل عمران ؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه

ّدثنا عبد الله بن بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل, وأح
صاالح عن معاوأية بن صاالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء

تقول: إن رجلً ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وأإنه أقيد به
فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة
وأآل عمران جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه وأأقامت البقرة
جمعة فقيل لها {ما يبدل القول لدي وأما أنا بظلم للعبيد} قال

فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعنى أنهما كانتا
معه في قبره يدفعان عنه وأيؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من

ًا حدثنا أبو مسهر الغّساني عن سعيد بن عبد القرآن. وأقال أيض
العزيز التنوخي أن يزيد بن السود الجرشي كان يحدثا أنه من قرأ

البقرة وأآل عمران في يوم بري من النفاق حتى يمسي وأمن
قرأهما في ليلة بري من النفاق حتى يصبح قال فكان يقرؤها كل
ّدثنا عن وأرقاء بن إياس عن سعيد بن يوم وأليلة سوى جزئه. وأح

جبير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وأآل
عمران في ليلة كان ـ أوأ كتب ـ من القانتين فيه انقطاع وألكن ثبت

في الصحيحين أن رسول الله صالى الله وأآله وأسلم قرأ بهما في
ركعة وأاحدة.

ذكر ما وأرد في فضل السبع الطوال
ّدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن   قال أبو عبيد ح

شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن وأاثلة بن
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السقع عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «أعطيت السبع
الطوال مكان التوراة وأأعطيت المئين مكان النجيل وأأعطيت

المثاني مكان الزبور وأفضلت بالمفصل» هذا حديث غريب وأسعيد
بن أبي بشير وأفيه لين وأقد روأاه أبو عبيد عن عبد الله بن صاالح
عن الليث عن سعيد بن أبي هلل قال بلغنا أن رسول الله صالى

ّدثنا إسماعيل بن الله عليه وأسلم قال فذكره وأالله أعلم ثم قال: ح
جعفر عن عمروأ بن أبي عمروأ مولى المطلب بن عبد الله بن

حنطب عن حبيب بن هند السلمي عن عروأة عن عائشة رضي الله
عنها أن النبي صالى الله عليه وأسلم قال «من أخذ السبع فهو حبر»

ًا غريب وأحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة وأهذا أيض
السلمي وأروأى عنه عمروأ بن عمروأ وأعبد الله بن أبي بكرة وأذكره
ًا فا لله أعلم. وأقد روأاه المام أبو حاتم الرازي وألم يذكر فيه جرح
أحمد عن سليمان بن داوأد وأحسين كلهما عن إسماعيل بن جعفر
ًا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلل عن حبيب بن به, وأروأاه أيض

هند عن عائشة أّن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال«من أخذ
ّدثنا حسين حدثنا السبع الوأل من القرآن فهو حبر» قال أحمد: وأح

ابن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه
وأسلم مثله قال عبد الله بن أحمد: وأهذا أرى فيه عن أبيه عن

العرج وألكن كذا كان في الكتاب فل أدري أغفله أبي أوأ كذا هو
مرسل وأروأى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صالى الله

ًا ًا وأهم ذوأوأ عدد وأقدم عليهم أحدثهم سن عليه وأسلم بعث بعث
لحفظه سورة البقرة وأقال له: «اذهب فأنت أميرهم» وأصاححه

ّدثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن الترمذي ثم قال أبو عبيد: ح
ًا من المثاني} قال هي جبير في قوله تعالى {وألقد آتيناك سبع

السبع الطوال البقرة وأآل عمران وأالنساء وأالمائدة وأالنعام
وأالعراف وأيونس قال وأقال مجاهد هي السبع الطوال وأهكذا قال

مكحول وأعطية بن قيس وأأبو محمد الفارسي وأشداد بن أوأس
وأيحيى بن الحارثا الذماري في تفسير الَية بذلك وأفي تعدادها وأإّن

يونس هي السابعة.
فصل) وأالبقرة جميعها مدنية بل خلف وأهي من أوأائل ما نزل بها(  

ًا ترجعون فيه إلى الله} الَية يقال لكن قوله تعالى فيه {وأاتقوا يوم
إنها آخر ما نزل من القرآن وأيحتمل أن تكون منها وأكذلك آيات

الربا من آخر ما نزل وأكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط
القرآن, قال بعض العلماء وأهي مشتملة على ألف خبر وأألف أمر
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ّدوأن آياتها مائتان وأثمانون وأسبع آيات وأكلماتها وأألف نهي, وأقال العا

ستة آلف كلمة وأمائتان وأإحدى وأعشروأن كلمة وأحروأفها خمسة
ًا وأخمسمائة حرف فا لله أعلم. قال ابن جريح عن وأعشروأن ألف
عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة, وأقال خصيف

عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة
ّدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد بن البقرة, وأقال الواقدي ح
خارجة بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وأهكذا قال غير

وأاحد من الئمة وأالعلماء وأالمفسرين وأل خلف فيه. وأقال ابن
ّدثنا الحسن بن علي بن الوليد ّدثنا محمد بن معمر ح مردوأيه ح
ّدثنا عيسى بن ميمون عن ّدثنا خلف بن هشام وأح الفارسي ح

موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صالى الله
عليه وأسلم «لتقولوا سورة البقرة وأل سورة آل عمران وأل سورة
النساء وأكذا القرآن كله وألكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة
وأالتي يذكر فيها آل عمران وأكذا القرآن كله» هذا حديث غريب ل

يصح رفعه وأعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وأهو
ضعيف الروأاية ل يحتج به وأقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود

أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره وأمنى
عن يمينه ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

أخرجاه, وأروأى ابن مردوأيه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة
عن عتبة بن مرثد رأى النبي صالى الله عليه وأسلم في أصاحابه

ًا فقال «يا أصاحاب سورة البقرة» وأأظن هذا كان يوم حنين تأخر
يوم وألوا مدبرين أمر العباس فناداهم «يا أصاحاب الشجرة» يعني

أهل بيعة الرضوان وأفي روأاية «يا أصاحاب سورة البقرة»
لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وأجه وأكذلك يوم اليمامة مع

أصاحاب مسيلمة جعل الصحابة يفروأن لكثافة جيش بني حنيفة
فجعل المهاجروأن وأالنصار يتنادوأن يا أصاحاب سورة البقرة حتى

فتح الله عليهم رضي الله عن أصاحاب رسول الله أجمعين.

ِم ِه الّرْحمـِن الّرِحي ّل ِم ال ِبْس
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َلَم **   ا
قد اختلف المفسروأن في الحروأف المقطعة التي في أوأائل   

ّدوأا علمها إلى السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فر
الله وألم يفسروأها حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وأعمر
وأعثمان وأعلي وأابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين, وأقاله عامر

الشعبي وأسفيان الثوري وأالربيع بن خيثم وأاختاره أبو حاتم بن حبان
وأمنهم من فسرها وأاختلف هؤلء في معناها فقال عبد الرحمن بن

زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال العلمة أبو القاسم
محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وأعليه إطباق الكثر وأنقل

عن سيبويه أنه نص عليه وأيعتضد لهذا بما وأرد في الصحيحيحن عن
أبي هريرة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم كان يقرأ في صالة
الصبح يوم الجمعة {الم} السجدة وأ{هل أتى على النسان}, وأقال

سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم, وأحم,
وأالمص, وأص. فواتح افتتح الله بها القرآن, وأكذا قال غيره عن

مجاهد وأقال مجاهد في روأاية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن
شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: الم اسم من أسماء القرآن

وأهكذا قال قتادة وأزيد بن أسلم وألعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السورة فإن كل

ًا سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسم
للقرآن كله لن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت المص

إنما ذلك عبارة عن سورة العراف ل لمجموع القرآن وأالله أعلم.
وأقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال الشعبي فواتح السور  

من أسماء الله تعالى وأكذلك قال سالم بن عبد الله وأإسماعيل بن
عبد الرحمن السدي الكبير وأقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن

عباس قال: الم اسم من أسماء اللهالعظم. هكذا روأاه ابن أبي
حاتم من حديث شعبة وأروأاه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن

شعبة قال: سألت السدي عن حم وأطس وأالم فقال ابن عباس:
هي اسم الله العظم وأقال ابن جرير وأحدثنا محمد بن المثنى

ّدثنا شعبة عن إسرائيل السدي عن مرة ّدثنا أبو النعمان ح ح
الهمداني قال: قال عبد الله فذكر نحوه. وأحكى مثله عن علي وأابن
عباس وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله

به وأهو من أسماء الله تعالى وأروأى ابن أبي حاتم وأابن جرير من
حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال الم قسم.

ًا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن وأروأيا أيض
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أبي الضحى عن ابن عباس, الم قال أنا الله أعلم, وأكذا قال سعيد

بن جبير وأقال السدي عن أبي مالك.
وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة الهمداني عن ابن  

مسعود وأعن ناس من أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم الم
قال: أما الم فهي حروأف استفتحت من حروأف هجاء أسماء الله
تعالى. وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية

في قوله تعالى الم قال: هذه الحرف الثلثة من التسعة وأالعشرين
ًا دارت فيها اللسن كلها ليس منها حرف إل وأهو مفتاح اسم حرف

من أسمائه, وأليس منها حرف إل وأهو من آلئه, وأبلئه: وأليس منها
حرف إل وأهو في مدة أقوام وأآجالهم. قال عيسى ابن مريم عليه
السلم وأعجب: فقال أعجب أنهم ينطقون بأسمائه وأيعيشون في

رزقه فكيف يكفروأن به, فاللف مفتاح اسم الله وأاللم مفتاح
اسمه لطيف وأالميم مفتاح اسمه مجيد فاللف آلء الله وأاللم

لطف الله وأالميم مجد الله, اللف سنة وأاللم ثلثون سنة وأالميم
أربعون سنة.

هذا لفظ ابن أبي حاتم. وأنحوه روأاه ابن جرير ثم شرع يوجه كل  
وأاحد من هذه القوال وأيوفق بينها وأأنه ل منافاة بين كل وأاحد منها
وأبين الَخر وأأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور وأمن أسماء الله
تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه

ًا كثيرة بتحميده وأتسبيحه وأصافة من صافاته كما افتتح سور
وأتعظيمه, قال وأل مانع من دللة الحرف منها على اسم من أسماء

الله وأعلى صافة من صافاته وأعلى مدة وأغير ذلك كما ذكره الربيع
بن أنس عن أبي العالية لن الكلمة الواحدة تطلق على معاني

كثيرة كلفظة المة فإنها تطلق وأيراد به الدين كقوله تعالى {إنا
وأجدنا آباءنا على أمة} وأتطلق وأيراد بها الرجل المطيع لله كقوله

ًا وألم يك من المشركين} تعالى {إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف
وأتطلق وأيراد بها الجماعة كقوله تعالى {وأجد عليه أمة من الناس

يسقون} وأقوله تعالى {وألقد بعثنا في كل أمة رسولً} تطلق وأيراد
ّدكر بعد بها الحين من الدهر كقوله تعالى {وأقال الذي نجا منهما وأا

أمة} أي بعد حين على أصاح القولين قال فكذلك هذا.
ًا وألكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن   هذا حاصال كلمه موجه

ًا وألفظة المة أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وأعلى هذا مع
وأما أشبهها من اللفاظ المشتركة في الصالح إنما دل في القرآن
في كل موطن على معنى وأاحد دل عليه سياق الكلم فأما حمله
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إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء على مجموع محامله

الصاول ليس هذا موضع البحث فيها وأالله أعلم. ثم إن لفظة المة
تدل على كل من معانيها في سياق الكلم بدللة الوضع فأما دللة
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن

يكون أحدهما أوألى من الَخر في التقدير أوأ الضمار بوضع وأل
بغيره فهذا مما ل يفهم إل بتوقيف, وأالمسألة مختلف فيها وأليس

فيها إجماع حتى يحكم به وأما أنشدوأه من الشواهد على صاحة
إطلق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل

على ما حذف بخلف هذا كما قال الشاعر:
قلنا قفي لنا فقالت قافل تحسبي أنا نسينا اليجاف 

:تعني وأقفت وأقال الَخر 
ما للظليم عال كيف ل ياينقد عنه جلده إذا يا 

فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وأكذا فاكتفى  
:بالياء من يفعل وأقال الَخر

ًا فاوأل أريد الشر إل أن تا  بالخير خيرات وأإن شر

ًا وأل أريد الشر إل أن تشاء فاكتفى بالفاء   ًا فشر يقول وأإن شر
وأالتاء من الكلمتين عن بقيتهما وألكن هذا ظاهر من سياق الكلم

.وأالله أعلم
قال القرطبي وأفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر  

كلمة» الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل «اق». وأقال
خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها (ق وأص وأحم وأطسم
وأالر) وأغير ذلك هجاء موضوع وأقال بعض أهل العربية: هي حروأف
من حروأف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوأائل السور عن

ًا كما يقول ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية وأالعشرين حرف
القائل: ابني يكتب في ـ ا ب ت ثا ـ أي في حروأف المعجم

الثمانية وأالعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن
جرير.

قلت مجموع الحروأف المذكورة في أوأائل السور بحذف المكرر  
ًا وأهي ـ ا ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن منها أربعة عشر حرف
ًا ـ يجمها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وأهي نصف الحروأف عدد

وأالمذكور منها أشرف من المتروأك وأبيان ذلك من صاناعة
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التصريف: قال الزمخشري وأهذه الحروأف الربعة عشر مشتملة

على أصاناف أجناس الحروأف يعني من المهموسة وأالمجهورة, وأمن
الرخوة وأالشديدة, وأمن المطبقة وأالمفتوحة وأمن المستعلية

وأالمنخفضة, وأمن حروأف القلقلة. وأقد سردها مفصلة ثم قال:
فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وأهذه الجناس المعدوأدة

مكثورة بالمذكورة منها وأقد علمت أن معظم الشيء وأجله ينزل
ًا فقال: ل منزلة كله وأمن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلم

ًا وأل سدى, وأمن شك أن هذه الحروأف لم ينزلها سبحانه وأتعالى عبث
قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد ل معنى له بالكلية فقد
ًا, فتعين أن لها معنى في نفس المر فإن صاح لنا ًأ كبير أخطأ خط
فيها عن المعصوم شيء قلنا به وأإل وأقفنا حيث وأقفنا وأقلنا {آمنا

به كل من عند ربنا} وألم يجمع العلماء فيها على شيء معين وأإنما
اختلفوا فمن ظهر له بعض القوال بدليل فعليه اتباعه وأإل فالوقف

حتى يتبين هذا المقام.
المقام الَخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروأف في  

أوأائل السور ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها, فقال
بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوأائل السور حكاه ابن جرير وأهذا

ضعيف لن الفصل حاصال بدوأنها فيما لم تذكر فيه وأفيما ذكرت فيه
البسملة تلوأة وأكتابة وأقال آخروأن بل ابتدى بها لتفتح لستماعها

أسماع المشركين إذ تواصاوا بالعراض عن القرآن حتى إذا
ًا وأهو ضعيف استمعوا له تل عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيض
لنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور ل يكون في بعضها بل

ًا لنبغَى البتداء بها في أوأائل الكلم معهم غالبها وأليس كذلك أيض
سواء كان افتتاح سورة أوأ غير ذلك ثم إن هذه السورة وأالتي تليها
ًا للمشركين فانتقض أعني البقرة وأآل عمران مدنيتان ليستا خطاب
ما ذكروأه بهذه الوجوه. وأقال آخروأن بل إنما ذكرت هذه الحروأف

ًا لعجاز القرآن وأأن الخلق في أوأائل السور التي ذكره فيها بيان
عاجزوأن عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروأف
المقطعة التي يتخاطبون بها, وأقد حكى هذا المذهب الرازي في

تفسيره عن المبرد وأجمع من المحققين, وأحكى القرطبي عن
الفراء وأقطرب نحو هذا, وأقرره الزمخشري في كشافه وأنصره أتم
نصر, وأإليه ذهب الشيخ المام العلمة أبو العباس بن تيمية وأشيخنا

الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي وأحكاه لي عن ابن تيمية.
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قال الزمخشري وألم ترد كلها مجموعة في أوأل القرآن وأإنما  

كررت ليكون أبلغ في التحدي وأالتبكيت كما كررت قصص كثيرة
وأكرر التحدي بالصريح في أماكن قال وأجاء منها على حرف وأاحد
كقوله ـ ص ن ق ـ وأحرفين مثل {حم} وأثلثة مثل {الم} وأأربعة
مثل {المر} وأ {المص} وأخمسة مثل {كهيعص ـ وأ ـ حمعسق}

لن أساليب كلمهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وأعلى
حرفين وأعلى ثلثة وأعلى أربعة وأعلى خمسة ل أكثر من ذلك
(قلت) وألهذا كل سورة افتتحت بالحروأف فل بد أن يذكر فيها

النتصار للقرآن وأبيان إعجازه وأعظمته وأهذا معلوم بالستقراء وأهو
الواقع في تسع وأعشرين سورة وألهذا يقول تعالى {الم * ذلك
الكتاب ل ريب فيه} {الم * الله ل إله إل هو الحي القيوم نزل

ًا لما بين يديه} {المص * كتاب أنزل عليك الكتاب بالحق مصدق
إليك فل يكن في صادرك حرج منه} {الر * كتاب أنزلناه إليك

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم} {الم * تنزيل
الكتاب ل ريب فيه من رب العالمين} {حم * تنزيل من الرحمن
الرحيم} {حم * عسق * كذلك يوحي إليك وأإلى الذين من قبلك

الله العزيز الحكيم} وأغير ذلك من الَيات الدالة على صاحة ما ذهب
إليه هؤلء لمن أمعن النظر وأالله أعلم.

وأأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأأنه يستخرج من ذلك  
أوأقات الحوادثا وأالفتن وأالملحم فقد ادعى ما ليس له, وأطار في
غير مطاره, وأقد وأرد في ذلك حديث ضعيف وأهو مع ذلك أدل على
بطلن هذا المسلك من التمسك به على صاحته وأهو ما روأاه محمد
بن إسحاق بن يسار صااحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صاالح
عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن

أخطب في رجال في يهود برسول الله وأهو يتلو فاتحة سورة
البقرة {الم * ذلك الكتاب ل ريب فيه} فأتى أخاه حي بن أخطب

ًا يتلو في رجال من اليهود فقال تعلمون وأالله لقد سمعت محمد
فيما أنزل الله تعالى عليه {الم * ذلك الكتاب ل ريب فيه} فقال
أنت سمعته قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب في أوألئك النفر
من اليهود إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقالوا يا محمد

ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك {الم * ذلك الكتاب} ؟
فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «بلى» فقالوا جاءك بهذا

جبريل من عند الله ؟ فقال «نعم» قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء
ّين لنبي منهم ما مدة ملكه وأما أجل أمته غيرك. فقام ما نعلمه ب
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حي بن أخطب وأأقبل على من كان معه فقال لهم اللف وأاحدة

وأاللم ثلثون وأالميم أربعون فهذه إحدى وأسبعون سنة أفتدخلون
في دين نبي إنما مدة ملكه وأأجل أمته إحدى وأسبعون سنة ؟ ثم

أقبل على رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقال: يا محمد هل مع
هذا غيره فقال نعم, قال ما ذاك ؟ قال «المص» قال هذا أثقل

وأأطول, اللف وأاحد وأاللم ثلثون وأالميم أربعون وأالصاد سبعون
فهذه إحدى وأثلثون وأمائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال:

نعم, قال ما ذاك ؟ قال الر. قال هذا أثقل وأأطول اللف وأاحدة
وأاللم ثلثون وأالراء مائتان فهذه إحدى وأثلثون وأمائتان سنة. فهل

مع هذا يا محمد غيره ؟ قال «نعم» قال ماذا قال «المر» قال هذه
أثقل وأأطول اللف وأاحدة وأاللم ثلثون وأالميم أربعون وأالراء

مائتان فهذه إحدى وأسبعون وأمائتان ثم قال: لقد لبس علينا أمرك
ًا. ثم قال قوموا عنه, يا محمد حتى ما ندري أقليلً أعطيت أم كثير

ثم قال أبو ياسر لخيه حي بن أخطب وألمن معه من الحبار ما
يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وأسبعون وأإحدى

وأثلثون وأمائة وأإحدى وأثلثون وأمائتان وأإحدى وأسبعون وأمائتان
فذلك سبعمائة وأأربع سنين ؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره

فيزعمون أن هؤلء الَيات نزلت فيهم {هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هّن أم الكتاب وأأخر متشابهات} فهذا الحديث

مداره على محمد بن السائب الكلبي وأهو ممن ل يحتج بما انفرد به
ًا أن يحسب ما لكل ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صاحيح

حرف من الحروأف الربعة عشر التي ذكرناها وأذلك يبلغ منه جملة
كثيرة وأإن حسبت مع التكرر فأطم وأأعظم وأالله أعلم.

ِقيَن ّت ْلُم ّل ًدى  ُه ِه  ِفي ْيَب  َتاُب لَ َر ِك ْل ِلَك ا َذ  ** 
قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وأكذا   

قال مجاهد وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأالسدي وأمقاتل بن حيان
وأزيد بن أسلم وأابن جريج أن ذلك بمعنى هذا وأالعرب تعارض بين

اسمي الشارة فيستعملون كلً منهما مكان الَخر وأهذا معروأف في
معمر بن المثنى عن أبي عبيدة كلمهم وأقد حكاه البخاري عن

وأقال الزمخشري ذلك إشارة إلى {الم} كما قال تعالى {ل فارض
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وأل بكر عوان بين ذلك} وأقال تعالى {ذلك حكم الله يحكم بينكم}

وأقال {ذلكم الله} وأأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره
وأالله أعلم. وأقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وأغيره

أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وأعد الرسول صالى الله عليه
وأسلم بإنزاله عليه أوأ التوراة أوأ النجيل أوأ نحو ذلك في أقوال

عشرة. وأقد ضعف هذا المذهب كثيروأن وأالله أعلم.
وأالكتاب القرآن وأمن قال: إن المراد بذلك الكتاب الشارة إلى  

التوراة وأالنجيل كما حكاه ابن جرير وأغيره فقد أبعد النجعة وأأغرق
في النزع وأتكلف ما ل علم له به. وأالريب الشك قال السدي عن
أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مّرة الهمداني عن

ابن مسعود وأعن أناس من أصاحاب رسول الله صالى الله عليه
وأسلم {ل ريب فيه} ل شك فيه وأقال أبو الدرداء وأابن عباس

وأمجاهد وأسعيد بن جبير وأأبو مالك وأنافع مولى ابن عمر وأعطاء
وأأبو العالية وأالربيع بن أنس وأمقاتل بن حيان وأالسدي وأقتادة

ًا. وأإسماعيل بن أبي خالد وأقال ابن أبي حاتم ل أعلم في هذه خلف
وأقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل:

بثينة قالت يا جميل أربتنيفقلت كلنا يا بثين مريب 
ًا في الحاجة كما قال بعضهم   :وأاستعمل أيض
قضينا من تهامة كل ريبوخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
وأمعنى الكلم هنا أن هذا الكتاب هو القرآن ل شك فيه أنه نزل 

من عند الله كما قال تعالى في السجدة {الم تنزيل الكتاب ل ريب
فيه من رب العالمين} وأقال بعضهم هذه خبر وأمعناه النهي أي ل

ترتابوا فيه. وأمن القراء من يقف على قوله تعالى {ل ريب}
وأيبتدى بقوله تعالى {فيه هدى للمتقين} وأالوقف على قوله تعالى

{ل ريب فيه} أوألى للَية التي ذكرناها وألنه يصير قوله تعالى
{هدى} صافة للقرآن وأذلك أبلغ من كون فيه هدى, وأهدى يحتمل

ًا على الحال ًا على النعت وأمنصوب من حيث العربية أن يكون مرفوع
وأخصت الهداية للمتقين كما قال {قل هو للذين آمنوا هدى وأشفاء

وأالذين ل يؤمنون في آذانهم وأقر وأهو عليهم عمى أوألئك ينادوأن من
مكان بعيد} {وأننزل من القرآن ما هو شفاء وأرحمة للمؤمنين وأل

ًا} إلى غير ذلك من الَيات الدالة على يزيد الظالمين إل خسار
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لنه هو في نفسه هدى وألكن ل
يناله إل البرار كما قال تعالى {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة
من ربكم وأشفاء لما في الصدوأر وأهدى وأرحمة للمؤمنين} وأقد
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قال السدي عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مّرة
الهمداني عن ابن مسعود وأعن أناس من أصاحاب رسول الله صالى
ًا للمتقين وأقال أبو روأق الله عليه وأسلم {هدى للمتقين} يعني نور
عن الضحاك عن ابن عباس قال: هدى للمتقين قال هم المؤمنون
الذين يتقون الشرك بي وأيعملون بطاعتي وأقال محمد بن إسحاق:

عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أوأ سعيد
بن جبير عن ابن عباس {للمتقين} قال الذين يحذروأن من الله

عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى وأيرجون رحمته في
التصديق بما جاء به. وأقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن

ّدوأا ما البصري قوله تعالى للمتقين قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأأ
افترض عليهم, وأقال أبو بكر بن عياش سألني العمش عن

المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين
يجتنبون كبائر الثم قال فرجعت إلى العمش فقال يرى أنه كذلك
وألم ينكره. وأقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله {الذين

يؤمنون بالغيب وأيقيمون الصلة} الَية وأالتي بعدها, وأاختيار ابن
جرير أن الَية تعم ذلك كله وأهو كما قال. وأقد روأى الترمذي وأابن
ماجه من روأاية أبي عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد

وأعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صالى
الله عليه وأسلم «ل يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مال

ًا مما به بأس» ثم قال الترمذي حسن غريب وأقال ابن بأس به حذر
ّدثنا عبد الله بن عمران عن إسحاق بن ّدثنا أبي ح أبي حاتم ح

سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عنميمون أبي حمزة
ًا عند أبي وأائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف قال: كنت جالس

ّدثنا من أصاحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف أل تح
عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة
في بقيع وأاحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من

الرحمن ل يحتجب الله منهم وأل يستتر. قلت من المتقون قال قوم
اتقوا الشرك وأعبادة الوأثان وأأخلصوا لله العبادة فيمروأن إلى

الجنة. وأيطلق الهدى وأيراد به ما يقّر في القلب من اليمان وأهذا ل
يقدر على خلقه في قلوب العباد إل الله عز وأجل قال الله تعالى

{إنك ل تهدي من أحببت} وأقال {ليس عليك هداهم} وأقال {من
يضلل الله فل هادي له} وأقال {من يهد الله فهو المهتد * وأمن
ًا} إلى غير ذلك من الَيات وأيطلق ًا مرشد يضلل فلن تجد له وألي

وأيراد به بيان الحق وأتوضيحه وأالدللة عليه وأالرشاد قال الله تعالى
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{وأإنك لتهدي إلى صاراط مستقيم} وأقال {إنما أنت منذر وألكل

قوم هاد} وأقال تعالى {وأأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على
الهدى} وأقال {وأهديناه النجدين} على تفسير من قال المراد بهما

الخير وأالشر وأهو الرجح وأالله أعلم وأأصال التقوى التوقي مما
يكره لن أصالها وأقوى من الوقاية قال النابغة:

سقط النصيف وألم ترد إسقاطهفتناوألته وأاتقتنا باليد 

:وأقال الَخر 
ًا دوأنه الشمس وأاتقتبأحسن موصاولين كف وأمعصم  فألفت قناع

وأقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب  
ًا ذا شوك ؟ قال بلى, قال عن التقوى فقال له أما سلكت طريق

فما عملت قال شمرت وأاجتهدت قال فذلك التقوى. وأقد أخذ هذا
:المعنى ابن المعتز فقال

خل الذنوب صاغيرهاوأ كبيرها ذاك التقى 
وأاصانع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
ل تحقرن صاغيرةإّن الجبال من الحصى 
ًا   :وأأنشد أبو الدرداء يوم
يريد المرء أن يؤتى مناهويأبى الله إل ما أرادا 
يقول المرء فائدتي وأماليوتقوى الله أفضل ما استفادا 
وأفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول لله  

ًا من صالى الله عليه وأسلم «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خير
زوأجة صاالحة إن نظر إليها سرته, وأإن أمرها أطاعته, وأإن أقسم

».عليها أبرته, وأإن غاب عنها نصحته في نفسها وأماله

ْنِفُقوَن ُي ُهْم  َنا ْق َوأمّما َرَز َة  ُيِقيُموَن الّصل َوأ ْيِب  َغ ْل ِبا ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن  ّل ** ا
ْيِب  قال أبو جعفر الرازي عن العلء بن المسيب َغ ْل ِبا ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن  ّل ا

بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الحوص عن عبد الله قال:
اليمان التصديق, وأقال علي بن أبي طلحة وأغيره عن ابن عباس

ّدقون وأقال معمر عن الزهري: اليمان رضي الله عنهما يؤمنون يص
العمل, وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون.

  ً قال ابن جرير: وأالوألى أن يكونوا موصاوفين باليمان بالغيب قول
ًا وأقد تدخل الخشية لله في معنى اليمان الذي هو وأعملً وأاعتقاد

تصديق القول بالعمل, وأاليمان كلمة جامعة للقرار بالله وأكتبه
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وأرسله وأتصديق القرار بالفعل (قلت) أما اليمان في اللغة فيطلق

على التصديق المحض وأقد يستعمل في القرآن وأالمراد به ذلك
كما قال تعالى {يؤمن بالله وأيؤمن للمؤمنين} وأكما قال إخوة

يوسف لبيهم {وأما أنت بمؤمن لنا وألو كنا صاادقين} وأكذلك إذا
ًا مع العمال كقوله تعالى {إل الذين أمنوا وأعملوا استعمل مقروأن

ًا فاليمان الشرعي المطلوب ل الصالحات} فأما إذا استعمل مطلق
ًا وأقولً وأعملً. هكذا ذهب إليه أكثر الئمة بل قد يكون إل اعتقاد

ًا: أن حكاه الشافعي وأأحمد بن حنبل وأأبو عبيدة وأغير وأاحد إجماع
اليمان قول وأعمل يزيد وأينقص وأقد وأرد فيه آثار كثيرة وأأحاديث

ّنة. وأمنهم أفردنا الكلم فيها في أوأل شرح البخاري وألله الحمد وأالم
من فسره بالخشية كقوله تعالى: {إن الذين يخشون ربهم

بالغيب} وأقوله: {من خشي الرحمن بالغيب وأجاء بقلب منيب}
وأالخشية خلصاة اليمان وأالعلم كما قال تعالى: {إنما يخشى الله

ُء} وأقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون من عباده العلما
بالشهادة وأليسوا كما قال تعالى عن المنافقين {وأإذا لقوا الذين
آمنوا قالوا آمنا وأإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن

مستهزؤوأن} وأقال: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول
الله وأالله يعلم إنك لرسوله وأالله يشهد إن المنافقين لكاذبون}

ًا عن فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالً أي في حال كونهم غيب
الناس.

وأأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وأكلها  
صاحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد, قال أبو جعفر الرازي عن الربيع

بن أنس عن أبي العالية قوله تعالى: {يؤمنون بالغيب} قال
وأيؤمنون بالله وأملئكته وأكتبه وأرسله وأاليوم الَخر وأجنته وأناره

وألقائه وأيؤمنون بالحياة بعد الموت وأبالبعث, فهذا غيب كله. وأكذا
قال قتادة بن دعامة وأقال السدي عن أبي مالك وأعن أبي صاالح

عن ابن عباس وأعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وأعن ناس من
أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم أما الغيب فما غاب عن العباد

من أمر الجنة وأأمر النار وأما ذكر في القرآن, وأقال محمد بن
إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه ـ يعني من الله تعالى ـ
وأقال سفيان الثوري عن عاصام عن زر قال: الغيب القرآن وأقال

عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب وأقال إسماعيل
بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال: بغيب السلم وأقال زيد بن
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أسلم: الذين يؤمنون بالغيب قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة في

معنى وأاحد لن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب اليمان به.
ّدثنا أبو معاوأية عن العمش عن عمارة   وأقال سعيد بن منصور: ح

بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن
ًا فذكرنا أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم وأما مسعود جلوس

سبقونا به فقال عبد الله: إن أمر محمد صالى الله عليه وأسلم كان
ًا أفضل من ًا لمن رآه وأالذي ل إله غيره ما آمن أحد قط إيمان ّين ب
إيمان بغيب ثم قرأ {الم, ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقين

الذين يؤمنون بالغيب ـ إلى قوله ـ المفلحون} وأهكذا روأاه ابن أبي
حاتم وأابن مردوأيه وأالحاكم في مستدركه من طرق عن عن

العمش به. وأقال الحاكم صاحيح على شرط الشيخين وألم يخرجاه.
وأفي معنى هذا الحديث الذي روأاه أحمد حدثنا أبو المغيرة أنبأ

ّدثني أسد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن الوأزاعي ح
ًا سمعته من رسول الله ّدثنا حديث محيريز قال قلت لبي جمعة ح

ًا: تغدينا مع رسول ّيد ًا ج ّدثك حديث صالى الله عليه وأسلم قال نعم أح
الله صالى الله عليه وأسلم وأمعنا أبو عبيدة بن الجراح قال: يا

رسول الله هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وأجاهدنا معك. قال
«نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي وألم يروأني» طريق أخرى قال أبو

ّدثنا ّدثنا عبد الله بن جعفر ح بكر بن مردوأيه في تفسيره ح
ّدثنا ّدثنا عبد الله بن صاالح ح إسماعيل عن عبد الله بن مسعود ح

معاوأية بن صاالح عن صاالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة
النصاري صااحب رسول الله صالى الله عليه وأسلم ببيت المقدس
ٍذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف يصلي فيه وأمعنا يؤمئ
ّدثكم ًا أح خرجنا نشيعه فلما أراد النصراف قال إن لكم جائزة وأحق

بحديث سمعته من رسول الله صالى الله عليه وأسلم قلنا: هات
رحمك الله قال: كنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأمعنا

معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم
ًا ؟ آمنا بالله وأاتبعناك, قال: «ما يمنعكم من ذلك وأرسول منكم أجر

الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم
كتاب من بين لوحين يؤمنون به وأيعملون بما فيه أوألئك أعظم

ًا مرتين» ثم روأاه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوأق منكم أجر
بن نافع عن صاالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وأهذا الحديث فيه
دللة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته
ًا في أوأل شرح البخاري لنه مدحهم على ذلك وأذكر أنهم أعظم أجر
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ًا وأكذا الحديث الَخر الذي روأاه الحسن بن من هذه الحيثية ل مطلق

عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن
ّده قال رسول قيس التميمي عن عمروأ بن شعيب عن أبيه عن ج
ًا ؟ قالوا الله صالى الله عليه وأسلم «أي الخلق أعجب إليكم إيمان

الملئكة قال «وأما لهم ل يؤمنون وأهم عند ربهم» ؟ قالوا فالنبيون
قال « وأما لهم ل يؤمنون وأالوحي ينزل عليهم ؟ قالوا فنحن قال:

«وأما لكم ل تؤمنون وأأنا بين أظهركم» ؟ قال فقال رسول الله
ًا لقوم يكونون صالى الله عليه وأسلم أل إن أعجب الخلق إلّي إيمان

ًا فيها كتاب يؤمنون بما فيها» قال أبو حاتم من بعدكم يجدوأن صاحف
الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث (قلت) وألكن قد
روأى أبو يعلى في مسنده وأابن مردوأيه في تفسيره وأالحاكم في
مستدركه من حديث محمد بن حميد ـ وأفيه ضعف ـ عن زيد بن

أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صالى الله عليه وأسلم بمثله أوأ
نحوه وأقال الحاكم: صاحيح السناد وألم يخرجاه وأقد روأى نحوه عن
ًا وأالله أعلم, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أنس بن مالك مرفوع

حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة النصاري أخبرني جعفر بن

محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قالت صاليت الظهر أوأ العصر في
مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا
من يخبرنا أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قد استقبل البيت
الحرام فتحول النساء مكان الرجال وأالرجال مكان النساء فصلينا

السجدتين الباقيتين وأنحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم
فحدثني رجال من بني حارثة أّن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
حين بلغه ذلك قال: «أوألئك قوم آمنوا بالغيب» هذا حديث غريب

من هذا الوجه.

ُقوَن  ْنِف ُي ُهْم  َنا ْق َوأمّما َرَز َة  ِقيُموَن الّصل ُي َوأ
قال ابن عباس وأيقيمون الصلة أي يقيمون الصلة بفروأضها    

وأقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلة إتمام الركوع وأالسجود
وأالتلوأة وأالخشوع وأالقبال عليها فيها, وأقال قتادة إقامة الصلة

المحافظة على مواقيتها وأوأضوئها وأركوعها وأسجودها وأقال مقاتل
بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وأإسباغ الطهور بها وأتمام
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ركوعها وأسجودها وأتلوأة القرآن فيها وأالتشهد وأالصلة على النبي

صالى الله عليه وأسلم فهذا إقامتها.
وأقال علي بن أبي طلحة وأغيره عن ابن عباس {وأمما رزقناهم  

ينفقون} قال زكاة أموالهم, وأقال السدي عن أبي مالك وأعن أبي
صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود وأعن أناس من

أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم {وأمما رزقناهم ينفقون}
قال نفقة الرجل على أهله وأهذا قبل أن تنزل الزكاة وأقال جويبر
ًا يتقربون بها إلى الله على قدر عن الضحاك كانت النفقات قربان

ميسرتهم وأجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في
سورة براءة مما يذكر فيهّن الصدقات هن الناسخات المثبتات

وأقال قتادة {وأمما رزقناهم ينفقون} فأنفقوا مما أعطاكم الله,
هذه الموال عوار وأوأدائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها.

وأاختار ابن جرير أّن الَية عامة في الزكاة وأالنفقات فإنه قال  
وأأوألى التأوأيلت وأأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللزم لهم

في أموالهم مؤدين ـ زكاة كانت ذلك أوأ نفقة من لزمته نفقته من
أهل أوأ عيال وأغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة وأالملك وأغير

ذلك لن الله تعالى عم وأصافهم وأمدحهم بذلك وأكل من النفاق
ًا ما يقرن الله تعالى وأالزكاة ممدوأح به محمود عليه (قلت) كثير

بين الصلة وأالنفاق من الموال فإن الصلة حق الله وأعبادته وأهي
مشتملة على توحيده وأالثناء عليه وأتمجيده وأالبتهال إليه وأدعائه

وأالتوكل عليه, وأالنفاق هو الحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي
إليهم, وأأوألى الناس بذلك القرابات وأالهلون وأالمماليك, ثم الجانب
فكل من النفقات الواجبة وأالزكاة المفروأضة داخل في قوله تعالى:

{وأمما رزقناهم ينفقون} وألهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «بني

ًا رسول الله السلم على خمس شهادة أن ل إله إل الله وأأن محمد
وأإقام الصلة وأإيتاء الزكاة وأصاوم رمضان وأحج البيت» وأالحاديث

في هذا كثيرة وأأصال الصلة في كلم العرب الدعاء. قال العشى:
لها حارس ل يبرح الدهر بيتهاوأإن ذبحت صالى عليها وأزمزما 

ًا  :وأقال أيض
وأقابلها الريح في دنهاوأصالى على دنها وأارتسم 
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ًا على ذلك وأقال الَخر وأهو العشى  أنشدهما ابن جرير مستشهد

ًا .أيض
تقول بنتي وأقد قربت مرتحليارب جنب أبي الوأصااب 

ًا فإن لجنب المرء وأالوجعاعليك مثل الذي صاليت فاغتمضينوم
مضطجعا

يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. هذا ظاهر ثم  
استعملت الصلة في الشرع في ذات الركوع وأالسجود وأالفعال

المخصوصاة في الوأقات المخصوصاة بشروأطها المعروأفة وأصافاتها
وأأنواعها المشهورة. قال ابن جرير وأأرى أن الصلة سميت صالة
لن المصلي يتعرض لستنجاح طلبته من ثواب الله بعلمه مع ما

يسأل ربه من حاجاته وأقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في
الصلة عند الركوع وأالسجود وأهما عرقان يمتدان من الظهر حتى
يكتنفان عجب الذنب وأمنه سمي المصلي وأهو التالي للسابق في

حلبة الخيل, وأفيه نظر. وأقيل هي مشتقة من الصلى وأهو الملزمة
للشيء من قوله تعالى: {ل يصلها} أي ل يلزمها وأيدوأم فيها {إل
الشقى} وأقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن

المصلي يقوم عوجه بالصلة {إن الصلة تنهى عن الفحشاء
وأالمنكر وألذكر الله أكبر} وأاشتقاقها من الدعاء أصاح وأأشهر وأالله

أعلم.
.وأأما الزكاة فسيأتي الكلم عليها في موضعه إن شاء الله تعالى  

ُهْم ِة  ِبالَِخَر َوأ ِلَك  ْب َق ِزَل ِمن  ْن ُأ َوأَمآ  ْيَك  َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ُنوَن  ْؤِم ُي ِذيَن  ّل ** وأا
ُنوَن ِق  ُيو

قال ابن عباس وأالذين يؤمنون بما أنزل إليك وأما أنزل من قبلك   
ّدقون بما جئت به من الله وأما جاء به من قبلك من أي يص

المرسلين ل يفّرقون بينهم وأل يجحدوأن ما جاؤوأهم به من ربهم
وأبالَخرة هم يوقنون أي بالبعث وأالقيامة وأالجنة وأالنار وأالحساب

وأالميزان وأإنما سميت الَخرة لنها بعد الدنيا وأقد اختلفت
ّدم من المفسروأن في الموصاوفين هنا, هل هم الموصاوفون بما تق
قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب وأيقيمون الصلة وأمما رزقناهم

ينفقون} وأمن هم ؟ على ثلثة أقوال حكاها ابن جرير أحدها أن
ًا وأهم كل مؤمن مؤمنو العرب الموصاوفين أوألً هم الموصاوفون ثاني
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وأمؤمنو أهل الكتاب وأغيرهم قاله مجاهد وأأبو العالية وأالربيع بن

أنس وأقتادة, وأالثاني هما وأاحد وأهم مؤمنو أهل الكتاب وأعلى هذين
تكون الواوأ عاطفة على صافات كما قال تعالى: {سبح اسم ربك

ّدر فهدى وأالذي أخرج المرعى. العلى. الذي خلق فسوى. وأالذي ق
فجعله غثاء أحوى} وأكما قال الشاعر:

إلى الملك القرم وأابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم 

فعطف الصفات بعضها على بعض وأالموصاوف وأاحد وأالثالث أن  
ًا بقوله {وأالذين ّوألً مؤمنو العرب وأالموصاوفون ثاني الموصاوفين أ
يؤمنون بما أنزل إليك وأما أنزل من قبلك وأبالَخرة هم يوقنون}

لمؤمني أهل الكتاب نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وأابن
مسعود وأأناس من الصحابة وأاختاره ابن جرير رحمه الله وأيستشهد

لما قال بقوله تعالى: {وأإّن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وأما
أنزل إليكم وأما أنزل إليهم خاشعين لله} الَية وأبقوله تعالى:

{الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وأإذا يتلى عليهم
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أوألئك

يؤتون أجرهم مرتين بما صابروأا وأيدرؤوأن بالحسنة السيئة وأمما
رزقناهم ينفقون} وأبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن

أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قال: «ثلثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بي

وأرجل مملوك أدى حق الله وأحق مواليه وأرجل أدب جاريته فأحسن
تأديبها ثم أعتقها وأتزوأجها» وأأما ابن جرير فما استشهد على صاحة

ما قال إل بمناسبة وأهي أن الله وأصاف في أوأل هذه السورة
المؤمنين وأالكافرين فكما أنه صانف الكافرين إلى صانفين كافر

وأمنافق عربي وأكتابي (قلت) وأالظاهر قول مجاهد فيما روأاه
الثوري عن رجل عن مجاهد وأروأاه غير وأاحد عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أنه قال: أربع آيات من أوّأل سورة البقرة في نعت المؤمنين

وأآيتان في نعت الكافرين وأثلثة عشر في المنافقين فهذه الَيات
الربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وأعجمي وأكتابي

من إنسي وأجني وأليس تصح وأاحدة من هذه الصفات بدوأن الخرى
بل كل وأاحدة مستلزمة للخرى وأشرط معها فل يصح اليمان

بالغيب وأإقام الصلة وأالزكاة إل مع اليمان بما جاء به الرسول
صالى الله عليه وأسلم وأما جاء به من قبله من الرسل صالوات الله

وأسلمه عليهم أجمعين وأاليقان بالَخرة كما أّن هذا ل يصح إل بذاك
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وأقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: {يا أيها الذين آمنوا آمنوا

بالله وأرسوله وأالكتاب الذين نزل على رسول وأالكتاب الذي أنزل
من قبل} الَية وأقال تعالى: {وأل تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي

أحسن إل الذين ظلموا منهم وأقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأأنزل
إليكم وأإلهنا وأإلهكم وأاحد} الَية وأقال تعالى: {ياأيها الذين أوأتوا

ًا لما معكم} وأقال تعالى: {قل يا أهل ّدق الكتاب آمنوا بما نزلنا مص
الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وأالنجيل وأما أنزل

إليكم من ربكم} وأأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال
تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وأالمؤمنون كل آمن

بالله وأملئكته وأكتبه وأرسله ل نفرق بين أحد من رسله} وأقال
تعالى: {وأالذين آمنوا بالله وأرسله وألم يفرقوا بين أحد منهم} إلى
غير ذلك من الَيات الدالة على جميع أمر المؤمنين باليمان بالله

وأرسله وأكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصاية وأذلك أنهم
ً يؤمنون بما بأيديهم مفصلً فإذا دخلوا في السلم وأآمنوا به مفصل
كان لهم على ذلك الجر مرتين وأأما غيرهم فإنما يحصل له اليمان

ّدثكم أهل الكتاب فل ّدم مجملً كما جاء في الصحيح «إذا ح بما تق
ّدقوهم وألكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأأنزل تكذبوهم وأل تص

إليكم» وألكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالسلم الذي بعث به
محمد صالى الله عليه وأسلم أتم وأأكمل وأأعم وأأشمل من إيمان
من دخل منهم في السلم فهم وأإن حصل لهم أجران من تلك

الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الجرين
اللذين حصل لهم وأالله أعلم.

ِلُحوَن ْف ْلُم ُهُم ا ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َوأ ِهْم  ّب ًدى ّمن ّر ُه َلَى  َع ِئَك  َلـ ْوأ ُأ  ** 
يقول الله تعالى: {أوألئك} أي المتصفون بما تقدم من اليمان   

بالغيب وأإقام الصلة وأالنفاق من الذي رزقهم الله وأاليمان بما
أنزل إلى الرسول وأمن قبله من الرسل وأاليقان بالدار الَخرة وأهو

مستلزم الستعداد لها من العمال الصالحة وأترك المحرمات
{على هدى} أي على نور وأبيان وأبصيرة من الله تعالى: {وأأوألئك
هم المفلحون} أي في الدنيا وأالَخرة, وأقال محمد بن إسحاق عن
محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس

{أوألئك على هدى من ربهم} أي على نور من ربهم وأاستقامة على
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ما جاءهم به {وأأوألئك هم المفلحون} أي الذين أدركوا ما طلبوا

وأنجوا من شر ما منه هربوا وأقال ابن جرير وأأما معنى قوله تعالى:
{أوألئك على هدى من ربهم} فإن معنى ذلك فإنهم على نور من

ربهم وأبرهان وأاستقامة وأسداد بتسديده إياهم وأتوفيقه لهم وأتأوأيل
قوله تعالى: {وأأوألئك هم المفلحون} أي المنجحون المدركون ما

طلبوا عند الله بأعمالهم وأإيمانهم بالله وأكتبه وأرسله من الفوز
بالثواب. وأالخلود في الجنات وأالنجاة مما أعد الله لعدائه من

العقاب. وأقد حكى ابن جرير قولً عن بعضهم أنه أعاد اسم الشارة
في قوله تعالى: {أوألئك على هدى من ربهم وأأوألئك هم

المفلحون} إلى مؤمني أهل الكتاب الموصاوفين بقوله تعالى:
{وأالذين يؤمنون بما أنزل إليك} الَية, على ما تقدم من الخلف,
وأعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: {وأالذين يؤمنون بما أنزل

ًا على البتداء وأخبره ًا مما قبله وأأن يكون مرفوع إليك} منقطع
{أوألئك هم المفلحون} وأاختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره

من مؤمني العرب وأأهل الكتاب لما روأاه السدي عن أبي مالك
وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة الهمداني عن ابن مسعود

وأعن أناس من أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم. أما
الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب, وأالذي يؤمنون بما

أنزل إليك وأما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب, ثم
جمع الفريقين فقال: {أوألئك على هدى من ربهم وأأوألئك هم

المفلحون} وأقد تقدم من الترجيح أن ذلك صافة للمؤمنين عامة
وأالشارة عائدة عليهم وأالله أعلم.

وأقد نقل عن مجاهد وأأبي العالية وأالربيع بن أنس وأقتادة رحمهم 
الله, وأقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صاالح

المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله  بن المغيرة
عن أبي الهيثم وأاسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله  بن عمروأ

عن النبي صالى الله عليه وأسلم : وأقيل له يا رسول الله إنا نقرأ
من القرآن فنرجو وأنقرآ من القرآن فنكاد أن نيأس أوأ كما قال,

قال: «أفل أخبركم عن أهل الجنة وأأهل النار, قالوا: بلى يا رسول
الله, قال: {الم ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقين ـ إلى قوله ـ

المفلحون} هؤلء أهل الجنة, قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلء ثم قال:
{إن الذين كفروأا سواء عليهم ـ إلى قوله ـ عظيم} هؤلء أهل النار

قالوا لسنا هم يا رسول الله, قال: «أجل».
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ُنوَن ْؤِم ُي ُهْم لَ  ِذْر ْن ُت َلْم  َأْم  ُهْم  َت َذْر َأن َأ ِهْم  ْي َل َع ٌءء  َوآ ْا َس َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِإّن ا  ** 
يقول تعالى: {إن الذين كفروأا} أي غطوا الحق وأستروأه وأقد   

كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وأعدمه فإنهم ل
يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة

ربك ل يؤمنون وألو جاءتهم كل آية حتى يروأا العذاب الليم} وأقال
تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب {وألئن أتيت الذين أوأتوا

الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك} الَية, أي إن من كتب الله عليه
الشقاوأة فل مسعد له وأمن أضله فل هادي له فل تذهب نفسك

عليهم حسرات وأبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الوأفر
وأمن تولى فل تحزن عليهم وأل يهمنك ذلك {فإنما عليك البلغ

وأعلينا الحساب *  إنما أنت نذير وأالله على كل شيء وأكيل} وأقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {إن الذين

كفروأا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون} قال كان
رسول الله صالى الله عليه وأسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس

وأيتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه ل يؤمن إل من سبق له
من الله السعادة في الذكر الوأل وأل يضل إل من سبق له من الله
الشقاوأة في الذكر الوأل, وأقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن
أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس {إن الذين

كفروأا} أي بما أنزل إليك وأإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك
{سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يؤمنون} أي إنهم قد كفروأا
بما عندهم من ذكرك وأجحدوأا ما أخذ عليهم من الميثاق وأقد كفروأا

بما جاءك وأبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك
ًا وأقد كفروأا بما عندهم من علمك, قال أبو جعفر ًا وأتحذير إنذار

الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الَيتان
في قادة الحزاب وأهم الذين قال الله فيهم: {ألم تر إلى الذين
ًا وأأحلوا قومهم دار البوار *  جهنم يصلونها} بدلوا نعمة الله كفر
وأالمعنى الذي ذكرناه أوألً وأهو المروأي عن ابن عباس في روأاية
علي بن أبي طلحة أظهر, وأيفسر ببقية الَيات التي في معناها,

وأالله أعلم.
ًا فقال: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن   وأقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث

عثمان بن صاالح المصري حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن
المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمروأ وأقال قيل يا رسول
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الله (إنا نقرأ من القرآن فنرجو وأنقرأ فنكاد أن نيأس) فقال: «أل
أخبركم» ثم قال: {إن الذين كفروأا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم
تنذرهم ل يؤمنون} «هؤلء أهل النار» قالوا لسنا منهم يا رسول

الله, قال «أجل» وأقوله تعالى: {ل يؤمنون} محله من العراب أنه
جملة مؤكدة للتي قبلها {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} أي
هم كفار في كل الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: {ل يؤمنون}

ًا لن تقديره إن الذين كفروأا ل وأيحتمل أن يكون ل يؤمنون خبر
يؤمنون وأيكون قوله تعالى: {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم}

جملة معترضة, وأالله أعلم.

ٌءة َوأ ِهْم ِغَشا ِر ْبَصا َأ َلَى  َع َوأ ِهْم  ِع َلَى َسْم َع َوأ ِبهْم  ُلو ُق َلَى  َع ّلُه  َتَم ال ** َخ
ٌءم ِظي ٌءب ع َذا َع ُهْم  َل  َوأ

قال السدي ختم الله أي طبع الله وأقال قتادة في هذه الَية   
استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وأعلى
سمعهم وأعلى أبصارهم غشاوأة فهم ل يبصروأن هدى وأل يسمعون

وأل يفقهون وأل يعقلون, وأقال ابن جريج: قال مجاهد ختم الله على
قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل

نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع وأالطبع الختم. قال
ابن جريج الختم على القلب وأالسمع قال ابن جريج وأحدثني عبد

ًا يقول: الران أيسر من الطبع, وأالطبع الله بن كثير أنه سمع مجاهد
أيسر من القفال, وأالقفال أشد من ذلك كله, وأقال العمش أرانا
مجاهد بيده فقال كانوا يروأن أن القلب في مثل هذه يعني الكف,
ًا ضم منه وأقال بأصابعه الخنصر هكذا فإذا أذنب فإذا أذنب العبد ذنب

ضم وأقال بأصابع أخرى فإذا أذنب ضم وأقال بأصابع أخرى هكذا حتى
ضم أصاابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع. وأقال مجاهد كانوا يروأن

أن ذلك الرين, وأروأاه ابن جرير عن أبي كريب عن وأكيع عن
العمش عن مجاهد بنحوه, قال ابن جرير وأقال بعضهم إنما معنى

قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم} إخبار من الله عن تكبرهم
ًا وأإعراضهم عن الستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلن

أصام عن هذا الكلم إذا امتنع من سماعه وأرفع نفسه عن تفهمه
ًا قال وأهذا ل يصح لن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم تكبر
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على قلوبهم وأأسماعهم (قلت) وأقد أطنب الزمخشري في تقرير
ما رده ابن جرير ههنا وأتأوأل الَية من خمسة أوأجه وأكلها ضعيفة

ًا وأما جرأه على ذلك إل اعتزاله لن الختم على قلوبهم وأمنعها جد
من وأصاول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده وألو
فهم قوله تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} وأقوله: {وأنقلب

أفئدتهم وأأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوأل مرة وأنذرهم في طغيانهم
يعمهون} وأما أشبه من الَيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على

ًا على تماديهم في قلوبهم وأحال بينهم وأبين الهدى جزاء وأفاق
الباطل وأتركهم الحق وأهذا عدل منه تعالى حسن وأليس بقبيح فلو

ًا بهذا لما قال ما قال وأالله أعلم. أحاط علم
قال القرطبي: وأأجمعت المة على أن الله عز وأجل قد وأصاف  

نفسه بالختم وأالطبع عل قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال:
{بل طبع الله عليها بكفرهم} وأذكر حديث تقليب القلوب «وأيا

مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وأذكر حديث حذيفة الذي في
الصحيح عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم. قال «تعرض الفتن
ًا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة ًا عود على القلوب كالحصير عود

سوداء وأأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين
على أبيض مثل الصفا فل تضره فتنة ما دامت السموات وأالرض,
ًا» ًا وأل ينكر منكر ًا ل يعرف معروأف وأالَخر أسود مرباد كالكوز مجخي
الحديث, قال ابن جرير وأالحق عندي في ذلك ما صاح بنظيره الخبر

عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأهو ما حدثنا به محمد بن
بشار حدثنا صافوان بن عيسى حدثنا ابن عجلن عن القعقاع عن

أبي صاالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ًا كانت نكتة سوداء صالى الله عليه وأسلم: «إن المؤمن إذا أذنب ذنب

في قلبه فإن تاب وأنزع وأاستعتب صاقل قلبه وأإن زاد زادت حتى
تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: {كل بل ران على
قلوبهم ما كانوا يكسبون} هذا الحديث من هذا الوجه قد روأاه

الترمذي وأالنسائي عن قتيبة وأالليث بن سعد وأابن ماجه عن هشام
بن عمار عن حاتم بن إسماعيل وأالوليد بن مسلم ثلثتهم عن

محمد بن عجلن به, وأقال الترمذي حسن صاحيح ثم قال ابن جرير
فأخبر رسول الله صالى الله عليه وأسلم أن الذنوب إذا تتابعت على

ٍذ الختم من قبل الله تعالى القلوب أغلقتها وأإذا أغلقتها أتاها حينئ
وأالطبع فل يكون لليمان إليها مسلك, وأل للكفر عنها مخلص فذلك

هو الختم وأالطبع الذي ذكر في قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم
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وأعلى سمعهم} نظير الختم وأالطبع على ما تدركه البصار من

الوأعية وأالظروأف التي ل يوصال إلى ما فيها إل بفض ذلك عنها ثم
حلها فكذلك ل يصل اليمان إلى قلوب من وأصاف الله أنه ختم على

قلوبهم وأعلى سمعهم إل بعد فض خاتمه وأحل رباطه عنها.
وأاعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم  

وأعلى سمعهم} وأقوله: {وأعلى أبصارهم غشاوأة} جملة تامة فإن
الطبع يكون على القلب وأعلى السمع, وأالغشاوأة وأهي الغطاء

يكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن
أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وأعن

أناس من أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم في قوله
{ختم الله على قلوبهم وأعلى سمعهم} يقول فل يعقلون وأل

يسمعون يقول وأجعل على أبصارهم غشاوأة يقول على أعينهم فل
يبصروأن, وأقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد حدثنا أبي حدثني

عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم
الله على قلوبهم وأعلى سمعهم وأالغشاوأة على أبصارهم قال
وأحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داوأد وأهو سنيد حدثني

حجاج وأهو ابن محمد العور حدثني ابن جريج قال: الختم على
القلب وأالسمع, وأالغشاوأة على البصر قال الله تعالى: {فإن يشأ

الله يختم على قلبك} وأقال: {وأختم على سمعه وأقلبه وأجعل على
بصره غشاوأة} قال ابن جرير وأمن نصب غشاوأة من قوله تعالى

وأعلى أبصارهم غشاوأة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وأجعل
على أبصارهم غشاوأة يحتمل أن يكون نصبها على التباع على محل

وأعلى سمعهم كقوله تعالى: {وأحور عين} وأقول الشاعر:
ًاحتى شتت همالة عيناها  ًا وأماء بارد علفتها تبن
:وأقال الَخر 
ًا وأرمحا  ًا سيف وأرأيت زوأجك في الوغىمتقلد

ًا, لما تقدم وأصاف المؤمنين   ًا وأمعتقلً رمح تقديره وأسقيتها ماء بارد
في صادر السورة بأربع آيات ثم عّرف حال الكافرين بهاتين الَيتين

شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهروأن اليمان
وأيبطنون الكفر وألما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب

في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة براءة
فيهم وأسورة المنافقين فيهم وأذكرهم في سورة النور وأغيرها من
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ًا فقال ًا لحوالهم لتجتنب وأيجتنب من تلبس بها أيض السور تعريف

تعالى:)

ِنيَن * ْؤِم ِبُم ُهم  َوأَما  ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل ِبا َوأ ِه  ّل ِبال ّنا  ُقوُل آَم َي ّناِس َمن  َوأِمَن ال  **
ُعُروأَن َيْش َوأَما  ُهم  ُفَس ْن َأ ِإلّ  ُعوَن  َد َيْخ َوأَما  ُنوا  ِذيَن آَم ّل َوأا ّلَه  ُعوَن ال ِد  ُيَخا

النفاق هو إظهار الخير وأإسرار الشر, وأهو أنواع: اعتقادي, وأهو   
الذي يخلد صااحبه في النار. وأعملي وأهو من أكبر الذنوب كما

سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى, وأهذا كما قال ابن
جريج: المنافق يخالف قوله فعله, وأسره علنيته, وأمدخله مخرجه,

وأمشهده مغيبه, وأإنما نزلت صافات المنافقين في السور المدنية
لن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلفه من الناس من كان يظهر

ًا وأهو في الباطن مؤمن, فلما هاجر رسول الله الكفر مستكره
صالى الله عليه وأسلم إلى المدينة وأكان بها النصار من الوأس

وأالخزرج وأكانوا في جاهليتهم يعبدوأن الصانام على طريقة مشركي
العرب, وأبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلفهم وأكانوا

ثلثا قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج بنوالنضير وأبنو قريظة حلفاء
الوأس فلما قدم رسول الله صالى الله عليه وأسلم المدينة وأأسلم
من أسلم من النصار من قبيلتي الوأس وأالخزرج وأقّل من أسلم

من اليهود إل عبد الله بن سلم رضي الله عنه وألم يكن إذ ذاك
ًا لنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف, بل قد كان نفاق أيض
عليه الصلة وأالسلم وأادع اليهود وأقبائل كثيرة من أحياء العرب

حوالي المدينة فلما كانت وأقعة بدر وأأظهر الله كلمته وأأعز السلم
ًافي المدينة وأهو وأأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وأكان رأس
من الخزرج وأكان سيد الطائفتين في الجاهلية, وأكانوا قد عزموا

على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأأسلموا وأاشتغلوا عنه فبقي
في نفسه من السلم وأأهله, فلما كانت وأقعت بدر قال: هذا. أمر
الله قد توجه فأظهر الدخول في السلم وأدخل معه طوائف ممن

هو على طريقته وأنحلته وأآخروأن من أهل الكتاب فمن ثم وأجد
النفاق في أهل المدينة وأمن حولها من العراب فأما المهاجروأن
ًا بل يهاجر فلم يكن فيهم أحد نافق لنه لم يكن أحد يهاجر مكره

فيترك ماله وأوألده وأأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الَخرة. قال
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد

بن جبير عن ابن عباس {وأمن الناس من يقول آمنا بالله وأباليوم
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الَخر وأما هم بمؤمنين} يعني المنافقين من الوأس وأالخزرج وأمن
كان على أمرهم وأكذا فسرها بالمنافقين من الوأس وأالخزرج أبو

العالية وأالحسن وأقتادة وأالسدي وألهذا نبه الله سبحانه على صافات
المنافقين لئل يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد

عريض من عدم الحتراز منهم وأمن اعتقاد إيمانهم وأهم كفار في
نفس المر وأهذا من المحذوأرات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير

فقال تعالى: {وأمن الناس من يقول آمنا بالله وأباليوم الَخر وأما هم
بمؤمنين} أي يقولون ذلك قولً ليس وأراءه شيء آخر كما قال
تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وأالله
يعلم إنك لرسوله} أي إنما يقولون ذلك إذا جاؤوأك فقط ل  في

نفس المر, وألهذا يؤكدوأن في الشهادة بإن وألم التأكيد في خبرها.
أكدوأا أمرهم قالوا: آمنا بالله وأباليوم الَخر وأليس المر كذلك كما
كذبهم الله في شهادتهم وأفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم
بقوله تعالى: {وأالله يشهد إن المنافقين لكاذبون} وأبقوله: {وأما

هم بمؤمنين}.
وأقوله تعالى: {يخادعون الله وأالذين آمنوا} أي بإظهارهم ما  

أظهروأه من اليمان مع إسرارهم الكفر يعتقدوأن بجهلهم أنهم
يخدعون الله بذلك, وأأن ذلك نافعهم عنده, وأأنه يروأج عليه كما قد
ًا يروأج على بعض المؤمنين كما قال تعالى: {يوم يبعثهم الله جميع

فيحلفون له كما يحلفون لكم وأيحسبون أنهم على شيء أل أنهم
هم الكاذبون} وألهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: {وأما

يخادعون إل أنفسهم وأما يشعروأن} يقول وأما يغروأن بصنيعهم هذا
وأل يخدعون إل أنفسهم وأما يشعروأن بذلك من أنفسهم كما قال

تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وأهو خادعهم} وأمن القراء من
قرأ {وأما يخدعون إل أنفسهم} وأكل القراءتين ترجع إلى معنى

وأاحد وأقال ابن جرير فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله
ًا وأهو ل يظهر بلسانه خلف ما هو له معتقد إل وأللمؤمنين مخادع

تقية ؟ قيل: ل تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي
ًا, فكذلك المنافق في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادع

ًا لله وأللمؤمنين بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية بما سمي مخادع
يخلص به من القتل وأالسبي وأالعذاب العاجل وأهو لغير ما أظهره

ًا للمؤمنين في عاجل الدنيا مستبطن وأذلك من فعله وأإن كان خداع
فهو لنفسه بذلك من فعله خادع, لنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه

يعطيها أمنيتها وأيسقيها كأس سروأرها, وأهو موردها حياض عطبها,
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وأمجرعها به كأس عذابها, وأمذيقها من غضب الله وأأليم عقابه ما ل

ًا منه مع إساءته إليها في أمر قبل لها به, فذلك خديعته نفسه ظن
معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى: {وأما يخدعون إل أنفسهم
ًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم وأما يشعروأن} إعلم
إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم يكفرهم وأشكهم وأتكذيبهم
غير شاعرين وأل دارين, وألكنهم على عمى أمرهم مقيمين. وأقال
ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلّي حدثنا زيد بن

المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى
يخادعون الله قال: يظهروأن ل إله إل الله يريدوأن أن يحرزوأا بذلك

دماءهم وأأموالهم وأفي أنفسهم غير ذلك. وأقال سعيد عن قتادة
{وأمن الناس من يقول آمنا بالله وأباليوم الَخر وأما هم بمؤمنين *

يخادعون الله وأالذين آمنوا وأما يخدعون إل أنفسهم وأما يشعروأن}
نعت المنافق عند كثير: خنع الخلق يصدق بلسانه وأينكر بقلبه

وأيخالف بعمله وأيصبح على حال وأيمسي على غيره, وأيمسي على
َؤ السفينة كلما هبت ريح هبت حال وأيصبح على غيره, وأيتكفأ تكف

معها.

ُنوا َكا ِبَما  ٌءم  ِلي َأ ٌءب  َذا َع ُهم  َل َوأ ًا  ّلُه َمَرض ُهُم ال َد َفَزا ٌءض  ِهم ّمَر ِب ُلو ُق ِفي   **
ُبوَن ِذ ْك  َي

قال السدي عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن   
مرة الهمداني عن ابن مسعود وأعن أناس من أصاحاب رسول الله
صالى الله عليه وأسلم في هذه الَية {في قلوبهم مرض} قال شك
ًا. وأقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي ًا قال شك فزادهم الله مرض

محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم
ًا. وأكذلك قال مجاهد وأعكرمة وأالحسن البصري مرض قال: شك
وأأبو العالية وأالربيع بن أنس وأقتادة. وأعن عكرمة وأطاوأس في

قلوبهم مرض يعني الرياء. وأقال الضحاك عن ابن عباس في
ًا وأهذا ًا قال: مرض قلوبهم مرض قال: نفاق فزادهم الله مرض

كالوأل. وأقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض قال:
ًا في الجساد وأهم المنافقون هذا مرض في الدين وأليس مرض

ًا قال: وأالمرض الشك الذي دخلهم في السلم فزادهم الله مرض
ًا وأهم ًا, وأقرأ {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان زادهم رجس

ًا إلى يستبشروأن *  وأأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس
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ًا إلى شرهم وأضللة إلى ضللتهم, وأهذا الذي رجسهم}. قال شر
قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وأهو الجزاء من جنس العمل
ًا {وأالذين اهتدوأا وأكذلك قاله الوألون وأهو نظير قوله تعالى أيض
زادهم هدى وأآتاهم تقواهم} وأقوله {بما كانوا يكذبون} وأقرى

ّذبون, وأقد كانوا متصفين بهذا وأهذا فإنهم كانوا كذبة وأيكذبون يك
بالغيب يجمعون بين هذا وأهذا, وأقد سئل القرطبي وأغيره من

المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلة وأالسلم عن قتل المنافقين
مع علمه بأعيان بعضهم وأذكروأا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في

الصحيحين أنه صالى الله عليه وأسلم قال لعمر رضي الله عنه
ًا يقتل أصاحابه» وأمعنى هذا «أكره أن يتحدثا العرب أن محمد

خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من العراب عن الدخول في
السلم وأل يعلمون حكمة قتله لهم وأأن قتله إياهم إنما هو على

ًا الكفر فإنهم إنما يأخذوأنه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمد
يقتل أصاحابه, قال القرطبي وأهذا قول علمائنا وأغيرهم كما كان
يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم, قال ابن عطية: وأهي

طريقة أصاحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم وأالقاضي إسماعيل
وأالبهري وأعن ابن الماجشون. وأمنها: ما قال مالك إنما كف رسول

الله صالى الله عليه وأسلم عن المنافقين ليبين لمته أن الحاكم ل
يحكم بعلمه قال القرطبي: وأقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على

أن القاضي ل يقتل بعلمه وأإن اختلفوا في سائر الحكام, قال:
وأمنها ما قال الشافعي إنما َمنَع رسول الله صالى الله عليه وأسلم

من قتل المنافقين ما كانوا يظهروأنه من السلم مع العلم بنفاقهم
لن ما يظهروأنه يجب ما قبله. وأيؤيد هذا قوله عليه الصلة وأالسلم

في الحديث المجمع على صاحته في الصحيحين وأغيرهما «أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله فإذا قالوها عصموا مني
دماءهم وأأموالهم إل بحقها وأحسابهم على الله عز وأجل» وأمعنى

ًا فإن كان يعتقدها هذا أن من قالها جرت عليه أحكام السلم ظاهر
وأجد ثواب ذلك في الدار الَخرة وأإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان

الحكم عليه في الدنيا وأكونه كان خليط أهل اليمان {ينادوأهم ألم
نكن معكم ؟ قالوا بلى, وألكنكم فتنتم أنفسكم وأتربصتم, وأارتبتم

ّغرتكم الماني حتى جاء أمر الله} الَية, فهم يخالطونهم في وأ
بعض المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوأا منهم وأتخلفوا بعدهم

{وأحيل بينهم وأبين ما يشتهون} وألم يمكنهم أن يسجدوأا معهم كما
نطقت بذلك الحاديث وأمنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لنه
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ل يخاف من شرهم مع وأجوده صالى الله عليه وأسلم بين أظهرهم

يتلو عليهم آيات مبينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهروأا النفاق
وأعلمه المسلمون, قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صالى
الله عليه وأسلم هو الزنديق اليوم (قلت) وأقد اختلف العلماء في
قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم ل  أوأ يفرق بين أن

يكون داعية أم ل, أوأ يتكرر منه ارتداده أم ل, أوأ يكون إسلمه
وأرجوعه من تلقاء نفسه أوأ بعد أن ظهر عليه ؟ على أقوال متعددة

موضع بسطها وأتقريرها وأعزوأها كتاب الحكام.
تنبيه) قول من قال كان عليه الصلة وأالسلم يعلم أعيان بعض(  

المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أوألئك
ًا في غزوأة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الربعة عشر منافق

الله صالى الله عليه وأسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك, عزموا
على أن ينفروأا به الناقة ليسقط عنها, فأوأحى الله إليه أمرهم,

فأطلع على ذلك حذيفة وألعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه
المدارك أوأ لغيرها وأالله أعلم.

فأما غير هؤلء فقد قال الله تعالى: {وأممن حولكم من العراب  
منافقون وأمن أهل المدينة مردوأا على النفاق ل تعلمهم نحن

نعلمهم} الَية, وأقال تعالى: {لئن لم ينته المنافقون وأالذين في
قلوبهم مرض وأالمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم ل يجاوأرنك

فيها إل قليلً *  ملعونين أينما ثقفوا أخذوأا وأقتلوا تقتيلً} ففيها دليل
على أنه لم يغر بهم وألم يدرك على أعيانهم وأإنما كان تذكر له

صافاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى {وألو نشاء لريناكم
فلعرفتهم بسيماهم * وألتعرفنهم في لحن القول} وأقد كان من

أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول, وأقد شهد عليه زيد بن
أرقم بذلك الكلم الذي سبق في صافات المنافقين وأمع هذا لما

مات صالى الله عليه وأسلم وأشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين
وأقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إني أكره

ًا يقتل أصاحابه» وأفي روأاية في الصحيح أن تتحدثا العرب أن محمد
«إني خيرت فاخترت» وأفي روأاية «لو أعلم أني لو زدت على

السبعين يغفر له لزدت».

ِلُحوَن * َنْحُن ُمْص ّنَما  ِإ ْا  َو ُل َقا ِفي الْرِض  ْا  ُدوأ ْفِس ُت ُهْم لَ  َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ  **
ُعُروأَن َيْش ِكن لّ  َلـ َوأ ُدوأَن  ْفِس ْلُم ُهُم ا ُهْم  ّن ِإ  َألَ 
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قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن   

عباس وأعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وأعن أناس من
أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم {وأإذا قيل لهم ل تفسدوأا في

الرض قالوا إنما نحن مصلحون} قال: هم المنافقون أما ل تفسدوأا
وأالعمل بالمعصية وأقال أبو جعفر في الرض قال الفساد هو الكفر

عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى {وأإذا قيل لهم
ل تفسدوأا في الرض} قال يعني ل تعصوا في الرض وأكان

فسادهم ذلك معصية الله لنه من عصى الله في الرض أوأ أمر
بمعصيته فقد أفسد في الرض لن صالح الرض وأالسماء بالطاعة
وأهكذا قال الربيع بن أنس وأقتادة وأقال ابن جريج عن مجاهد {وأإذا

قيل لهم ل تفسدوأا في الرض} قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل
لهم ل تفعلوا كذا وأكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون, وأقال
وأكيع وأعيسى بن يونس وأعثان بن علي عن العمش عن المنهال

بن عمروأ عن عباد بن عبد الله الزدي عن سلمان الفارسي {وأإذا
قيل لهم ل تفسدوأا في الرض قالوا إنما نحن مصلحون} قال

سلمان لم يجى أهل هذه الَية بعد. وأقال ابن جرير حدثني أحمد بن
عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن

العمش عن زيد بن وأهب وأغيره عن سلمان الفارسي في هذه
الَية قال: ما جاء هؤلء ؟ قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان رضي

ًا من الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساد
الذين كانوا في زمن النبي صالى الله عليه وأسلم ل أنه عنى أنه لم
يمض ممن تلك صافته أحد, قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدوأن
في الرض بمعصيتهم فيها ربهم وأركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه
وأتضييعهم فرائضه وأشكهم في دينه الذي ل يقبل من أحد عمل إل

بالتصديق به وأاليقان بحقيقته وأكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما
هم عليه مقيمون من الشك وأالريب وأمظاهرتهم أهل التكذيب بالله
وأكتبه وأرسله على أوألياء الله إذا وأجدوأا إلى ذلك سبيلً فذلك إفساد

المنافقين في الرض, وأهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون
فيها. وأهذا الذي قاله حسن, فإن من الفساد في الرض اتخاذ

المؤمنين الكافرين أوألياء كما قال تعالى {وأالذين كفروأا بعضهم
أوألياء بعض إل تفعلوه تكن فتنة في الرض وأفساد كبير} فقطع

الله الموالة بين المؤمنين وأالكافرين كما قال تعالى {يا أيها الذين
آمنوا ل تتخذوأا الكافرين أوألياء من دوأن المؤمنين أتريدوأن أن

ًا} ثم قال {إن المنافقين في الدرك ًا مبين تجعلوا لله عليكم سلطان
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ًا} فالمنافق لما كان ظاهره السفل من النار وألن تجد لهم نصير

اليمان اشتبه أمره على المؤمنين فكأن الفساد من جهة المنافق
حاصال لنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي ل حقيقة له وأوأالى

الكافرين على المؤمنين وألو أنه استمر على حاله الوأل لكان شره
أخف, وألو أخلص العمل لله وأتطابق قوله وأعمله لفلح وأنجح, وألهذا

قال تعالى {وأإذا قيل لهم ل تفسدوأا في الرض قالوا إنما نحن
مصلحون} أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين وأالكافرين

وأنصطلح مع هؤلء وأهؤلء كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن
أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس {وأإذا قيل
لهم ل تفسدوأا في الرض قالوا إنما نحن مصلحون} أي إنما  نريد

الصالح بين الفريقين من المؤمنين وأأهل الكتاب يقول الله {أل
إنهم هم المفسدوأن وألكن ل يشعروأن} يقول أل إن هذا الذي

يعتمدوأنه وأيزعمون أنه إصالح هو عين الفساد وألكن من جهلهم ل
ًا. يشعروأن بكونه فساد

َكَمآ آَمَن ْؤِمُن  ُن َأ ْا  َو ُل َقا ّناُس  َكَمآ آَمَن ال ْا  ُنو ُهْم آِم َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ  **
َلُموَن ْع َي ِكن لّ  َلـ َوأ ُء  َهآ َف ُهُم الّس ُهْم  ّن ِإ َألَ  ُء  َهآ َف  الّس

يقول تعالى وأإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان   
الناس بالله وأملئكته وأكتبه وأرسله وأالبعث بعد الموت وأالجنة وأالنار

وأغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وأعنه, وأأطيعوا الله وأرسوله في
امتثال الوأامر وأترك الزوأاجر {قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء}
يعنون ـ لعنهم الله ـ أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم

رضي الله عنهم, قاله أبو العالية وأالسدي في تفسيره بسنده عن
ابن عباس وأابن مسعود وأغير وأاحد من الصحابة, وأبه يقول الربيع
بن أنس وأعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وأغيرهم يقولون: أنصير

نحن وأهؤلء بمنزلة وأاحدة وأعلى طريقة وأاحدة وأهم سفهاء ؟
وأالسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم وأالحلماء جمع

حليم, وأالسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بواضع
المصالح وأالمضار, وألهذا سمى الله النساء وأالصبيان سفهاء في

ًا} قوله تعالى {وأل تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام
قال عامة علماء التفسير هم النساء وأالصبيان وأقد تولى الله

سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال {أل أنهم هم
السفهاء} فأكد وأحصر السفهاة فيهم {وألكن ل يعلمون} يعني وأمن
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تمام جهلهم أنهم ل يعلمون بحالهم في الضللة وأالجهل وأذلك أردى

لهم وأأبلغ في العمى وأالبعد عن الهدى.

ّنا ِإ ْا  َو ُل َقا ِهْم  ِن ِطي َيا َلَى َش ِإ ْا  ْو َل َذا َخ ِإ َوأ ّنا  َوا آَم ُل َقا ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ْا ا ُقو َل َذا  ِإ َوأ  **
ِفي ُهْم  ّد َيُم َوأ ِهْم  ِب ُء  ِزى ْه َت َيْس ّلُه  ُئوَن *  ال ِز ْه َت َنْحُن ُمْس ّنَما  ِإ ْكْم  َع َم

ُهوَن ْعَم َي ِهْم  ِن َيا ْغ  ُط
يقول تعالى وأإذا لقي هؤلء المنافقون المؤمنين قالوا: آمنا   

ًا منهم للمؤمنين وأأظهروأا لهم اليمان وأالموالة وأالمصافاة غروأر
ًا وأمصانعة وأتقية وأليشركوهم فيما أصاابوا من خير وأمغنم وأنفاق

{وأإذا خلوا إلى شياطينهم} يعني إذا انصرفوا وأذهبوا وأخلصوا إلى
شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على
الفعل المضمر وأالفعل الملفوظ به وأمنهم من قال «إلى» هنا
بمعنى «مع» وأالوأل أحسن, وأعليه يدوأر كلم ابن جرير وأقال
السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا, وأشياطينهم سادتهم

وأكبراؤهم من أحبار اليهود وأرؤوأس المشركين وأالمنافقين قال
السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس
وأعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وأعن ناس من أصاحاب النبي

صالى الله عليه وأسلم {وأإذا خلوا إلى شياطينهم}: يعني هم
رؤساءهم في الكفر. وأقال الضحاك عن ابن عباس: وأإذا خلوا إلى

أصاحابهم وأهم شياطينهم وأقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي
محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس {وأإذا خلوا إلى

شياطينهم} من يهود الذين يأمروأنهم بالتكذيب وأخلف ما جاء به
الرسول صالى الله عليه وأسلم وأقال مجاهد: {وأإذا خلوا إلى

شياطينهم} إلى أصاحابهم من المنافقين وأالمشركين. وأقال قتادة
{وأإذا خلوا إلى شياطينهم} قال إلى رؤوأسهم وأقادتهم في الشرك
وأالشر وأبنحو ذلك فسره أبو مالك وأأبو العالية وأالسدي وأالربيع بن
أنس. قال ابن جرير: وأشياطين كل شيء مردته, وأيكون الشيطان

ًا ّبي عدوأ من النس وأالجن كما قال تعالى: {وأكذلك جعلنا لكل ن
شياطين من النس وأالجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول
غروأرا} وأفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم «نعوذ بالله من شياطين النس وأالجن» فقلت يا
رسول أوَأ للنس شياطين ؟ قال «نعم» وأقوله {قالوا إنا معكم}

قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ
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سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه {إنما
نحن مستهزئون} أي إنما نحن نستهزى بالقوم وأنلعب بهم وأقال

الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخروأن
بأصاحاب محمد صالى الله عليه وأسلم, وأكذلك قال الربيع بن أنس
ًا وأمقابلة على صانيعهم {الله يستهزىء وأقتادة. وأقوله تعالى جواب

بهم وأيمدهم في طغيانهم يعمهون} وأقال ابن جرير أخبر تعالى أنه
فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى {يوم يقول المنافقون

وأالمنافقات للذين آمنوا انظروأنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا
ًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه وأراءكم فالتمسوا نور

الرحمة وأظاهره من قبله العذاب} الَية, وأقوله تعالى {وأل يحسبن
الذي كفروأا أنما نملي لهم خير لنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوأا

إثما} الَية, قال فهذا وأما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره
وأسخريته وأمكره وأخديعته للمنافقين وأأهل الشرك به عند قائل هذا

القول وأمتأوأل هذا التأوأيل قال: وأقال آخروأن بل استهزاؤه بهم
توبيخه إياهم وألومه لهم على ما ركبوا من معاصايه وأالكفر به. قال:

وأقال آخروأن هذا وأأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن
يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك. وألم يكن منه خديعة وألكن قال
ذلك إذا صاار المر إليه قالوا وأكذلك قوله تعالى {وأمكروأا وأمكر الله

وأالله خير الماكرين} وأ { الله يستهزىء بهم} على الجواب, وأالله
ل يكون منه المكر وأل الهزء. وأالمعنى أن المكر وأالهزء حاق بهم,
وأقال آخروأن قوله تعالى {إنما نحن مستهزئون * الله يستهزىء

بهم} وأقوله {يخادعون الله وأهو خادعهم} وأقوله {فيسخروأن منهم
سخر الله منهم} وأ {نسوا الله فنسيهم} وأما أشبه ذلك إخبار من

الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الستهزاء وأمعاقبهم عقوبة الخداع
فأخرج خبره عن جزائه إياهم وأعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم

الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وأإن اختلف المعنيان كما
قال تعالى {وأجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأأصالح فأجره على

الله} وأقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوأا عليه} فالوأل ظلم
وأالثاني عدل فهما وأإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما, قال

وأإلى هذا المعنى وأجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال:
وأقال آخروأن إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا
دخلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد
صالى الله عليه وأسلم وأما جاء به, وأإنما نحن بما نظهر لهم من

قولنا لهم مستهزئون, فأخبر تعالى أنه يستهزى بهم فيظهر لهم من
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أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دماءهم وأأموالهم خلف الذي

عنده في الَخرة يعني من العذاب وأالنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه
هذا القول وأينصره لن المكر وأالخداع وأالسخرية على وأجه اللعب

وأالعبث منتف عن الله عز وأجل بالجماع وأأما على وأجه النتقام
وأالمقابلة بالعدل وأالمجازاة فل يمتنع ذلك. قال وأبنحو ما قلنا فيه
روأي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريب حدثنا أبو عثمان حدثنا

بشر بن أبي روأق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله { الله
يستهزى بهم} قال يسخر بهم للنقمة منهم, وأقوله تعالى {وأيمدهم

في طغيانهم يعمهون} قال السدي عن أبي مالك وأعن أبي صاالح
عن ابن عباس وأعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وأعن أناس من
أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم: يمدهم يملي لهم وأقال مجاهد

يزيدهم, وأقال تعالى: {أيحسبون إنما نمدهم به من مال وأبنين
نسارع لهم في الخيرات ؟ بل ل يشعروأن} وأقال: {سنستدرجهم

ًا أحدثا لهم نعمة من حيث ل يعلمون} قال بعضهم كلما أحدثوا ذنب
وأهي في الحقيقة نقمة وأقال تعالى: {فلما نسوا ما ذكروأا به فتحنا
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوأتوا أخذناهم بغتة فإذا

هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا وأالحمد لله رب
العالمين} قال ابن جرير وأالصواب نزيدهم على وأجه الملء وأالترك

لهم في عتوهم وأتمردهم كما قال تعالى {وأنقلب أفئدتهم
وأأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوأل مرة وأنذرهم في طغيانهم

يعمهون} وأالطغيان: هو المجاوأزة في الشيء كما قال تعالى: {إنا
لما طغى الماء حملناكم في الجارية} وأقال الضاحك عن ابن

عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددوأن, وأكذا فسره
السدي بسنده عن الصحابة وأبه يقول أبو العالية وأقتادة وأالربيع بن

أنس وأمجاهد وأأبو مالك وأعبد الرحمن بن زيد في كفرهم
وأضللتهم. قال ابن جرير: وأالعمه: الضلل. يقال عمه فلن يعمه

ًا إذا ضل, قال وأقوله في طغيانهم يعمهون في عمها وأعموه
ضللتهم, وأكفرهم الذي غمرهم دنسه وأعلهم رجسه يترددوأن

حيارى ضللً ل يجدوأن إلى المخرج منه سبيلً لن الله قد طبع على
قلوبهم وأختم عليها وأأعمى أبصارهم عن الهدى وأأغشاها فل

ًا وأل يهتدوأن سبيلً. وأقال بعضهم: العمى في العين يبصروأن رشد
ًا قال تعالى: وأالعمه في القلب, وأقد يستعمل العمى في القلب أيض

{فإنها ل تعمى البصار وألكن تعمى القلوب التي في الصدوأر}
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ًا فهو عمه وأعامه وأجمعه عمه, وأتقول عمه الرجل يعمه عموه

وأذهبت إبله العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت.

َوأَما ُهْم  ُت ّتَجاَر ِبَحْت  َفَما َر َى  َد ُه ْل ِبا َلَة  َ ْا الّضل َتُروأ ِذيَن اْش ّل ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ  **
ِديَن َت ْه ْا ُم ُنو  َكا

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن   
عباس وأعن مرة عن ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة {أوألئك
الذين اشتروأا الضللة بالهدى} قال أخذوأا الضللة وأتركوا الهدى,

وأقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن
جبير عن ابن عباس {أوألئك الذين اشتروأا الضللة بالهدى} أي

الكفر باليمان, وأقال مجاهد آمنوا ثم كفروأا وأقال قتادة: استحبوا
الضللة على الهدى, وأهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله

تعالى في ثمود {فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى}
وأحاصال قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى

إلى الضلل وأاعتاضوا عن الهدى بالضللة وأهو معنى قوله تعالى
ًا للضللة {أوألئك الذين اشتروأا الضللة بالهدى} أي بذلوا الهدى ثمن
وأسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له اليمان ثم رجع عنه إلى

الكفر كما قال تعالى فيهم {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروأا فطبع على
قلوبهم} أوأ أنهم استحبوا الضللة على الهدى كما يكون حال فريق

آخر منهم فإنهم أنواع وأأقسام وألهذا قال تعالى {فما ربحت
تجارتهم وأما كانوا مهتدين} أي ما ربحت صافقتهم في هذه البيعة
وأما كانوا مهتدين أي راشدين في صانيعهم ذلك, وأقال ابن جرير

حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة {فما ربحت تجارتهم
وأما كانوا مهتدين} قد وأالله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى

الضللة وأمن الجماعة إلى الفرقة وأمن المن إلى الخوف وأمن
السنة إلى البدعة, وأهكذا روأاه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن

زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء.

ّلُه َهَب ال َذ َلُه  ْو َءْت َما َح َأَضا َلّمآ  َف ًا  َنار َد  َق ْو َت ِذي اْس ّل َثِل ا َكَم ُهْم  ُل َث ** َم
َ ُهْم ل َف ٌءي  ُعْم ٌءم  ْك ُب ْبِصُروأَن *  صُاّم  ُي ُلَماٍت لّ  ُظ ِفي  ُهْم  َك َتَر َوأ ِهْم  ِر ُنو ِب

ُعوَن  َيْرِج
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ًا وأالجمع أمثال, قال الله تعالى:    يقال مثل وأمثل وأمثيل أيض

{وأتلك المثال نضربها للناس وأما يعقلها إل العالمون} وأتقدير هذا
المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضللة بالهدى,

ًا فلما أضاءت وأصايروأرتهم بعد البصيرة إلى العمى, بمن استوقد نار
ما حوله وأانتفع بها وأأبصر بها ما عن يمينه وأشماله وأتأنس بها فبينا

ُيبصر وأل يهتدي هو كذلك إذ طفئت ناره وأصاار في ظلم شديد ل 
وأهو مع هذا أصام ل يسمع أبكم ل ينطق أعمى لو كان ضياء لما

أبصر, فلهذا ل يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك, فكذلك هؤلء
ًا عن الهدى وأاستحبابهم المنافقون في استبدالهم الضللة عوض

الغي على الرشد وأفي هذا المثل دللة على أنهم آمنوا ثم كفروأا
كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع, وأا لله أعلم.

وأقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي, ثم قال  
ًا ثم وأالتشبيه ههنا في غاية الصحة لنهم بإيمانهم اكتسبوا أوألً نور

ًا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه ل حيرة بنفاقهم ثاني
.أعظم من حيرة الدين

وأزعم ابن جرير أن المضروأب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وأقت  
من الوأقات وأاحتج بقوله تعالى {وأمن الناس من يقول آمنا با لله
وأباليوم الَخر وأما هم بمؤمنين}, وأالصواب أن هذا إخبار عنهم في
حال نفاقهم وأكفرهم, وأهذا ل ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل

على قلوبهم, وألم يستحضر ابن جرير هذه ذلك ثم سلبوه وأطبع
الَية ههنا وأهي قوله تعالى {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروأا فطبع على
قلوبهم فهم ل يفقهون} فلهذا وأجه هذا المثل بأنهم استضاؤوأا بما

أظهروأه من كلمة اليمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم
كما قال {رأيتهم, القيامة قال وأصاح ضرب مثل الجماعة بالواحد

ينظروأن إليك تدوأر أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت} أي
كدوأران الذي يغشى عليه من الموت, وأقال تعالى: {ما خلقكم وأل

بعثكم إل كنفس وأاحدة} وأقال تعالى: {مثل الذين حملوا التوراة
ًا} وأقال بعضهم تقدير ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار

ًا, وأقال بعضهم الكلم مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوأا نار
المستوقد وأاحد لجماعة معه وأقال آخروأن الذي ههنا بمعنى الذين

كما قال الشاعر:
وأإن الذي حانت بفلج دماؤهمهم القوم كل القوم يا أم خالد 
قلت وأقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله  

تعالى: {فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وأتركهم في
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ظلمات ل يبصروأن * صام بكم عمي فهم ل يرجعون} وأهذا أفصح
في الكلم وأأبلغ في الظلم, وأقوله تعالى {ذهب الله بنورهم} أي

وأأبقى لهم ما يضرهم وأهو ذهب عنهم بما ينفعهم وأهو النور
الحراق وأالدخان {وأتركهم في ظلمات} وأهو ما هم فيه من الشك
وأالكفر وأالنفاق {ل يبصروأن} ل يهتدوأن إلى سبيل خير وأل يعرفونها

ًا {بكم} ل يتكلمون بما وأهم مع ذلك {صام} ل يسمعون خير
ينفعهم {عمي} في ضللة وأعماية البصيرة كما قال تعالى: {فإنها

ل تعمى البصار, وألكن تعمى القلوب التي في الصدوأر} فلهذا ل
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضللة.

ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه
قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن  

عباس وأعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة
ًا دخلوا في في قوله تعالى {فلما أضاءت ما حوله} زعم أن ناس

السلم مقدم نبي الله صالى الله عليه وأسلم المدينة ثم إنهم
ًا فلما نافقوا وأكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوأقد نار

أضاءت ما حوله من قذى أوأ أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منه
فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل ل يدري ما يتقي من أذى,

فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلل
وأالحرام وأالخير وأالشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار ل يعرف
الحلل من الحرام وأل الخير من الشر, وأقال العوفي عن ابن

عباس في هذه الَية, قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا
يتكلمون به وأأما الظلمة فهي ضللتهم وأكفرهم الذي كانوا يتكلمون

به وأهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وأقال
مجاهد: {فلما أضاءت ما حوله} أما إضاءة النار فإقبالهم إلى

المؤمنين وأالهدى, وأقال عطاء الخراساني في قوله تعالى {مثلهم
ًا وأيعرف ًا} قال هذا مثل المنافق يبصر أحيان كمثل الذي استوقد نار

ًا ثم يدركه عمى القلب. وأقال ابن أبي حاتم: وأروأي عن أحيان
عكرمة وأالحسن وأالسدي وأالربيع بن أنس نحو قول عطاء

الخراساني وأقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى
ًا} إلى آخر الَية. قال هذه صافة {مثلهم كمثل الذي استوقد نار

المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء اليمان في قلوبهم كما أضاءت
ًا ثم كفروأا فذهب الله بنورهم النار لهؤلء الذين استوقدوأا نار

فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات ل يبصروأن,
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وأأما قول ابن جرير فيشبه ما روأاه علي بن أبي طلحة عن ابن

ًا} قال: هذا عباس في قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد نار
مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزوأن بالسلم فيناكحهم

المسلمون وأيوارثونهم وأيقاسمونهم الفيء, فلما ماتوا سلبهم الله
ذلك العز كما سلب صااحب النار ضوءه, وأقال أبو جعفر الرازي عن

ًا} الربيع بن أنس عن أبي العالية: {مثلهم كمثل الذي استوقد نار
فإنما ضوء النار ما أوأقدتها, فإذا خمدت ذهب نورها وأكذلك المنافق
كلما تكلم بكلمة الخلص بل إله إل الله أضاء له, فإذا شك وأقع في

الظلمة, وأقال الضحاك: {ذهب الله بنورهم} أما نورهم فهو
إيمانهم الذي تكلموا به, وأقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة:

ًا فلما أضاءت ما حوله} فهي ل إله {مثلهم كمثل الذي استوقد نار
إل الله أضاءت لهم فأكلوا بها وأشربوا وأآمنوا في الدنيا وأنكحوا

النساء وأحقنوا دمائهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وأتركهم في
ظلمات ل يبصروأن. وأقال سعيد عن قتادة في هذه الَية: إن

المعنى أن المنافق تكلم بل إله إل الله فأضاءت له في الدنيا فناكح
بها المسلمين وأغازاهم بها وأوأارثهم بها وأحقن بها دمه وأماله فلما
كان عند الموت سلبها المنافق لنه لم يكن لها أصال في قلبه وأل
حقيقة في عمله {وأتركهم في ظلمات ل يبصروأن} قال علي بن

أبي طلحة عن ابن عباس: {وأتركهم في ظلمات ل يبصروأن} يقول
في عذاب إذا ماتوا, وأقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي

محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وأتركهم في
ظلمات} أي يبصروأن الحق وأيقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة

الكفر أطفؤوأه بكفرهم وأنفاقهم فيه, فتركهم في ظلمات الكفر
فهم ل يبصروأن هدى, وأل يستقيمون على حق, وأقال السدي في
تفسيره بسنده: {وأتركهم في ظلمات} فكانت الظلمة نفاقهم.

وأقال الحسن البصري: وأتركهم في ظلمات ل يبصروأن, فذلك حين
يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فل يجد له عملً من
خير عمل به يصدق به قوله ل إله إل الله: {صام بكم عمي} قال

السدي بسنده: صام بكم عمي فهم خرس عمي, وأقال علي بن أبي
طلحة عن ابن عباس {صام بكم عمي} يقول ل يسمعون الهدى وأل
يبصروأنه, وأل يعقلونه وأكذا قال أبو العالية وأقتادة بن دعامة: {فهم

ل يرجعون} قال ابن عباس: أي ل يرجعون إلى هدى, وأكذا قال
الربيع بن أنس: وأقال السدي بسنده {صام بكم عمي فهم ل
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يرجعون} إلى السلم. وأقال قتادة: فهم ل يرجعون, أي ل يتوبون

وأل هم يذكروأن,)

ُهْم َع ِب َأصْاا ُلوَن  َع َيْج ٌءق  َبْر َوأ ٌءد  ْع َوأَر ٌءت  ُلَما ُظ ِه  ِفي ِء  ّيٍب ّمَن الّسَمآ َكَص ْوأ  َأ  **
ُد َكا َي ِريَن *   ِف ْلكا ِبا ٌءط  ّلُه ُمِحي ْوِت وأال ْلَم َذَر ا َواِعِق َح ِهم ّمَن الّص ِن َذا ِفَي آ

ِهْم ْي َل َع َلَم  ْظ َأ َذآ  ِإ َوأ ِه  ِفي ْا  ْو ُهْم ّمَش َل َء  َأَضآ ّلَما  ُك ُهْم  ْبَصاَر َأ َطُف  َيْخ ُق  َبْر ْل ا
ُكّل َلَى  َع ّلَه  ِإّن ال ِهْم  ِر ْبَصا َأ َوأ ِهْم  ِع ِبَسْم َهَب  َذ َل ّلُه  َء ال ْو َشآ َل َوأ ْا  َقاُمو

ٌءر  ِدي َق ٍء  َشْي
هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وأهم   

قوم يظهر لهم الحق تارة وأيشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال
شكهم وأكفرهم وأترددهم {كصيب}, وأالصيب المطر, قال ابن

مسعود وأابن عباس وأناس من الصحابة وأأبو العالية وأمجاهد وأسعيد
بن جبير وأعطاء وأالحسن البصري وأقتادة وأعطية العوفي وأعطاء

الخراساني وأالسدي وأالربيع بن أنس, وأقال الضحاك: هو السحاب,
وأالشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات, وأهي

الشكوك وأالكفر وأالنفاق وأرعد وأهو ما يزعج القلوب من الخوف,
فإن من شأن المنافقين الخوف الشديوالفزع كما قال تعالى:

{يحسبون كل صايحة عليهم} وأقال: {وأيحلفون بالله إنهم لمنكم
وأما هم منكم وألكنهم قوم يفرقون * لو يجدوأن ملجأ أوأ مغارات أوأ
ّلوا إليه وأهم يجمحون} {وأالبرق} هو ما يلمح في قلوب مدخلً لو

هؤلء الضرب من المنافقين في بعض الحيان من نور اليمان
وألهذا قال {يجعلون أصاابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
ًا لن الله وأالله محيط بالكافرين} أي وأل يجدي عنهم حذرهم شيئ

محيط بقدرته وأهم تحت مشيئته وأإرادته كما قال: {هل أتاك حديث
الجنود فرعون وأثمود بل الذين كفروأا في تكذيب وأالله من وأرائهم

محيط} بهم ثم قال: {يكاد البرق يخطف أبصارهم} أي لشدته
وأقوته في نفسه, وأضعف بصائرهم وأعدم ثباتها لليمان, وأقال علي
بن أبي طلحة عن ابن عباس {يكاد البرق يخطف أبصارهم} يقول

يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين وأقال ابن إسحاق
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن
عباس {يكاد البرق يخطف أبصارهم} أي لشدة ضوء الحق كلما

أضاء لهم مشوا فيه وأإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من
اليمان شيء استأنسوا به وأاتبعوه وأتارة تعرض لهم الشكوك
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أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن
عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصااب المنافقين من

عز السلم اطمأنوا إليه وأإذا أصااب السلم نكبة قاموا ليرجعوا إلى
الكفر كقوله تعالى {وأمن الناس من يعبد الله على حرف فإن

أصاابه خير اطمأن به} وأقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي
محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس {كلما أضاء لهم
مشوا فيه وأإذا أظلم عليهم قاموا} أي يعرفون الحق وأيتكلمون به,
فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا

أي متحيرين, وأهكذا قال أبو العالية وأالحسن البصري وأقتادة
وأالربيع بن أنس وأالسدي بسنده عن الصحابة وأهو أصاح وأأظهر

وأالله أعلم, وأهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور
بحسب إيمانهم, فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة
فراسخ وأأكثر من ذلك وأأقل من ذلك, وأمنهم من يطفأ نوره تارة

وأيضيء أخرى, فيمشي على الصراط تارة وأيقف أخرى, وأمنهم من
يطفأ نوره بالكلية وأهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى

فيهم {يوم يقول المنافقون وأالمنافقات للذين آمنوا انظروأنا
ًا} وأقال في نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وأراءكم فالتمسوا نور
حق المؤمنين {يوم ترى المؤمنين وأالمؤمنات يسعى نورهم بين

أيديهم وأبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار}
الَية, وأقال تعالى: {يوم ل يخزي الله النبي وأالذين آمنوا معه

نورهم يسعى بين أيديهم وأبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأاغفر
لنا إنك على كل شيء قدير}.

ذكر الحديث الوارد في ذلك
قال سعيد بن أبي عروأبة عن قتادة في قوله تعالى: {يوم ترى  

المؤمنين وأالمؤمنات} الَية, ذكر لنا أن نبي الله صالى الله عليه
وأسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى

عدن أوأ بين صانعاء وأدوأن ذلك حتى إن من المؤمنين من ل يضيء
نوره إل موضع قدميه, روأاه ابن جرير وأروأاه ابن أبي حاتم من
َداوَأر القطان عن قتادة بنحوه, وأهذا كما قال حديث عمران بن 

المنهال بن عمروأ عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود
قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة
ًا على إبهامه يطفأ وأمنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأأدناهم نور

مرة وأيتقد مرة, وأهكذا روأاه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن
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إدريس عن أبيه عن المنهال وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا

محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي
يذكر عن المنهال بن عمروأ عن قيس بن السكن عن عبد الله بن

مسعود {نورهم يسعى بين أيديهم} قال على قدر أعمالهم يمروأن
على الصراط منهم من نوره مثل الجبل وأمنهم من نوره مثل

ًا من نوره في إبهامه يتقد مرة وأيطفأ أخرى, النخلة وأأدناهم نور
ًا حدثنا محمد بن إسماعيل الحمسي حدثنا وأقال ابن أبي حاتم أيض

أبو يحيى الحماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن
ًا يوم القيامة, عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إل يعطى نور
فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور

المنافقين, فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا, وأقال الضحاك بن
ًا مزاحم يعطى كل من كان يظهر اليمان في الدنيا يوم القيامة نور

فإذا انتهى إلى الصراط طفي نور المنافقين فلما رأى ذلك
المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا.

ًا, مؤمنون خلص وأهم   فإذا تقرر هذا صاار الناس أقسام
الموصاوفون بالَيات الربع في أوأل البقرة وأكفار خلص وأهم

الموصاوفون بالَيتين بعدها وأمنافقون وأهم قسمان: خلص وأهم
المضروأب لهم المثل الناري, وأمنافقون يترددوأن تارة يظهر لهم

ً لمع اليمان وأتارة يخبو وأهم أصاحاب المثل المائي وأهم أخف حال
من الذين قبلهم, وأهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في

سورة النور من ضرب مثل المؤمن وأما جعل الله في قلبه من
الهدى وأالنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري وأهي

قلب المؤمن المفطور على اليمان وأاستمداده من الشريعة
الخالصة الصافية الواصالة إليه من غير كدر وأل تخليط كما سيأتي
تقريره في موضعه إن شاء الله, ثم ضرب مثل العباد من الكفار
الذين يعتقدوأن أنهم على شيء وأليسوا على شيء, وأهم أصاحاب
الجهل المركب في قوله تعالى {وأالذين كفروأا أعمالهم كسراب
ًا} الَية, ثم ًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئ بقيعة يحسبه الظمآن ما
ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط وأهم الذين قال تعالى

فيهم {أوأ كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
ًا فما له من نور} فقسم الكفار ههنا إلى وأمن لم يجعل الله له نور

قسمين: داعية وأمقلد, كما ذكرهما في أوأل سورة الحج {وأمن
الناس من يجادل في الله بغير علم وأيتبع كل شيطان مريد} وأقال
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{وأمن الناس من يجادل في الله بغير علم وأل هدى وأل كتاب منير}

وأقد قسم الله المؤمنين في أوأل الواقعة وأفي آخرها, وأفي سورة
النسان إلى قسمين: سابقون وأهم المقربون وأأصاحاب يمين وأهم

البرار.
فتلّخص من مجموع هذه الَيات الكريمات أن المؤمنين صانفان:  

مقربون وأأبرار, وأأن الكافرين صانفان: دعاة وأمقلدوأن, وأأن
ًا صانفان: منافق خالص, وأمنافق فيه شعبة من نفاق, المنافقين أيض
كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمروأ عن النبي صالى الله

ًا وأمن كانت فيه ًا خالص عليه وأسلم «ثلثا من كن فيه كان منافق
وأاحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدثا

كذب وأإذا وأعد أخلف وأإذا ائتمن خان» استدلوا به على أن النسان
قد تكون فيه شعبة من إيمان وأشعبة من نفاق. إما عملي لهذا

الحديث أوأ اعتقادي كما دلت عليه الَية كما ذهب عليه طائفة من
السلف وأبعض العلماء كما تقدم وأكما سيأتي إن شاء الله. قال

المام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوأية يعني شيبان عن ليث
عن عمروأ بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول

الله صالى الله عليه وأسلم «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل
السراج يزهر, وأقلب أغلف مربوط على غلفه, وأقلب منكوس,

وأقلب مصفح, فأما القلب الجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره
وأأما القلب الغلف فقلب الكافر وأأما القلب المنكوس فقلب

المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأأما القلب المصفح فقلب فيه
إيمان وأنفاق, وأمثل اليمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب
وأمثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح وأالدم فأي المادتين

غلبت على الخرى غلبت عليه» وأهذا إسناد جيد حسن.
وأقوله تعالى: {وألو شاء الله لذهب بسمعهم وأأبصارهم إن الله  

على كل شيء قدير} قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي
محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى:
ِلَما تركوا من الحق {وألو شاء الله لذهب بسمعهم وأأبصارهم} قال 
بعد معرفته {إن الله على كل شيء قدير} قال ابن عباس أي إن
الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أوأ عفو قدير وأقال ابن جرير:

إنما وأصاف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا
الموضع لنه حذر المنافقين بأسه وأسطوته وأأخبرهم أنه بهم

محيط, وأعلى إذهاب أسماعهم وأأبصارهم قدير. وأمعنى قدير قادر
كما معنى عليم عالم, وأذهب ابن جرير وأمن تبعه من كثير من
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المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروأبان لصنف وأاحد من

المنافقين وأتكون أوأ, في قوله تعالى: {أوأ كصيب من السماء}
ًا} أوأ تكون ًا أوأ كفور بمعنى الواوأ كقوله تعالى {وأل تطع منهم آثم

للتخيير أي اضرب لهم مثلً بهذا وأإن شئت بهذا, قال القرطبي: أوأ
للتساوأي مثل جالس الحسن أوأ ابن سيرين على ما وأجهه

الزمخشري أن كل منهما مساوأ للَخر في إباحة الجلوس إليه وأيكن
معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلً بهذا أوأ بهذا فهو مطابق
لحالهم (قلت) وأهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصاناف

وألهم أحوال وأصافات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ـ وأمنهم
ـ وأمنهم ـ وأمنهم ـ يذكر أحوالهم وأصافاتهم وأما يعتمدوأنه من الفعال
وأالقوال, فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لحوالهم

وأصافاتهم, وأالله أعلم, كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي
الكفار الدعاة وأالمقلدين في قوله تعالى {وأالذين كفروأا أعمالهم
كسراب بقيعة} إلى أن قال {أوأ كظلمات في بحر لجي} الَية:
فالوأل للدعاة الذين هم في جهل مركب, وأالثاني لذوأي الجهل

البسيط من التباع المقلدين, وأالله أعلم بالصواب.

ُكْم ّل َع َل ُكْم  ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل َوأا ُكْم  َق َل ِذي َخ ّل ُكُم ا ّب ْا َر ُدوأ ُب ْع ّناُس ا َها ال ّي أ
َ َيا  **

َأنَزَل ِمَن َوأ ًء  َنآ ِب َء  َوأالّسَما ًا  ِفَراش ُكُم الْرَض  َل َعَل  ِذي َج ّل ُقوَن *  ا ّت َت
ًا َداد َأن ِه  ّل ْا ل ُلو َع َتْج َفلَ  ُكْم  ّل ًا  ِرْزق ّثَمَراِت  ِه ِمَن ال ِب َأْخَرَج  َف ًء  ِء َمآ الّسَمآ

َلُموَن  ْع َت ُتْم  ْن َأ َوأ
شرع تبارك وأتعالى في بيان وأحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو   

المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وأإسباغه عليهم
ًا ًا أي مهد النعم الظاهرة وأالباطنة بأن جعل لهم الرض فراش

كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالروأاسي الشامخات وأالسماء بناء
وأهو السقف, كما قال في الَية الخرى {وأجعلنا السماء سقفا

محفوظا وأهم عن آياتها معرضون} {وأأنزل لهم من السماء ماء}
وأالمراد به السحاب ههنا في وأقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به
ًا لهم وألنعامهم كما قرر من أنواع الزروأع وأالثمار ما هو مشاهد رزق

هذا في غير موضع من القرآن, وأمن أشبه آية بهذه الَية قوله
ًا وأالسماء بناء وأصاوركم تعالى: {الذي جعل لكم الرض قرار

فأحسن صاوركم وأرزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله
رب العالمين} وأمضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار وأساكنيها
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وأرازقهم, فبهذا يستحق أن يعبد وأحده وأل يشرك به غيره وألهذا

ًا وأأنتم تعلمون} وأفي الصحيحين عن ابن قال: {فل تجعلوا لله أنداد
مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال:

ًا وأهو خلقك» الحديث, وأكذا حديث معاذ أتدري ما «أن تجعل لله ند
ًا» الحديث, حق الله على عباده ؟ «أن يعبدوأه وأل يشركوا به شيئ

وأفي الحديث الَخر «ل يقولن أحدكم ما شاء الله وأشاء فلن, وألكن
ليقل ما شاء الله ثم شاء فلن» وأقال حماد بن سلمة حدثنا عبد

الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي
عائشة أم المؤمنين لمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت

على نفر من اليهود فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن اليهود, قلت إنكم
لنتم القوم لول أنكم تقولون عزير ابن الله, قالوا وأإنكم لنتم

القوم لول أنكم تقولون ما شاء الله وأما شاء محمد, قال ثم مررت
بنفر من النصارى فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن النصارى, قلت إنكم

لنتم القوم لول أنكم تقولون المسيح ابن الله, قالوا وأإنكم لنتم
القوم لول أنكم تقولون ما شاء الله وأشاء محمد, فلما أصابحت

أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صالى الله عليه وأسلم فأخبرته
ًا ؟» قلت: نعم فقام فحمد الله وأأثنى فقال: «هل أخبرت بها أحد

عليه ثم قال: «أما بعد فإن طفيلً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم
وأإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وأكذا أن أنهاكم عنها فل تقولوا ما

شاء الله وأشاء محمد وألكن قولوا ما شاء الله وأحده» هكذا روأاه
ابن مردوأيه في تفسير هذه الَية من حديث حماد بن سلمة به,

وأأخرجه ابن ماجه من وأجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه,
وأقال سفيان بن سعيد الثوري عن الجلح بن عبد الله الكندي عن

يزيد بن الصام عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صالى الله عليه
ًا ؟ قل ما شاء وأسلم ما شاء الله وأشئت فقال: «أجعلتني لله ند

الله وأحده» روأاه ابن مردوأيه وأأخرجه النسائي وأابن ماجه من
حديث عيسى بن يونس عن الجلح به, هذا كله صايانة وأحماية

لجناب التوحيد, وأالله أعلم. وأقال محمد بن إسحاق حدثني محمد
بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

ًا من قال الله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوأا ربكم} للفريقين جميع
الكفار وأالمنافقين, أي وأحدوأا ربكم الذي خلقكم وأالذين من قبلكم

ًا وأأنتم تعلمون} أي ل وأبه عن ابن عباس {فل تجعلوا لله انداد
تشركوا بالله غيره من النداد التي ل تنفع وأل تضر وأأنتم تعلمون

أنه ل رب لكم يرزقكم غيره وأقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه
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الرسول صالى الله عليه وأسلم من التوحيد هو الحق الذي ل شك

فيه, وأهكذا قال قتادة, وأقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمروأ بن
أبي عاصام حدثنا أبو عمروأ حدثنا أبو الضحاك بن مخلد أبو عاصام

حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز
ًا} قال النداد هو الشرك أخفى من وأجل: {فل تجعلوا لله أنداد

دبيب النمل على صافاة سوداء في ظلمة الليل, وأهو أن يقول وأالله
وأحياتك يا فلن وأحياتي, وأيقول لول كلبة هذا لتانا اللصوص البارحة

وألول البط في الدار لتى اللصوص, وأقول الرجل لصاحبه ما شاء
الله وأشئت, وأقول الرجل لول الله وأفلن ل تجعل فيها فلن هذا
كله به شرك, وأفي الحديث أن رجلً قال لرسول الله صالى الله

ًا» وأفي الحديث عليه وأسلم ما شاء وأشئت, قال: «أجعلتني لله ند
الَخر: «نعم القوم أنتم لول أنكم تنددوأن تقولون ما شاء الله وأشاء
ًا أي عدلء شركاء, وأهكذا فلن» قال أبو العالية فل تجعلوا لله أنداد

قال الربيع بن أنس وأقتادة وأالسدي وأأبو مالك وأإسماعيل بن أبي
ًا وأأنتم تعلمون} قال خالد, وأقال مجاهد {فل تجعلوا لله أنداد

تعلمون أنه إله وأاحد في التوراة وأالنجيل.

ذكر حديث في معنى هذه الَية الكريمة
قال المام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف  

وأكان يعد من البدلء حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم عن
جده ممطور عن الحارثا الشعري أن نبي الله صالى الله عليه
وأسلم قال: «إن الله عز وأجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلم

بخمس كلمات أن يعمل بهن وأأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن
وأأنه كاد أن يبطى بها فقال له عيسى عليه السلم: إنك قد أمرت

بخمس كلمات أن تعمل بهن وأتأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن
فإما أن تبلغهم وأإما أن إبلغهن, فقال يا أخي إني أخشى إن

سبقتني أن أعذب أوأ يخسف بي قال: فجمع يحيى بن زكريا بني
إسرائيل في بيت المقدس حتى امتل المسجد فقعد على الشرف

فحمد الله وأأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن
أعمل بهم وأآمركم أن تعملوا بهن, أوألهن: أن تعبدوأا الله وأل

ًا من خالص ًا, فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبد تشركوا به شيئ
ماله بورق أوأ ذهب فجعل يعمل وأيؤدي غلته إلى غير سيده, فأيكم
يسره أن يكون عبده كذلك وأإن الله خلقكم وأرزقكم فاعبدوأه وأل

ًا, وأآمركم بالصلة فإن الله ينصب وأجهه لوجه عبده تشركوا به شيئ
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ما لم يلتفت فإذا صاليتم فل تلتفوا, وأآمركم بالصيام فإن مثل ذلك

كمثل رجل معه صارة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك,
وأإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وأآمركم
بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوأ فشدوأا يديه إلى

عنقه وأقدموه ليضربوا عنقه, وأقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي
منكم, فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل وأالكثير حتى فك نفسه,

ًا وأإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدوأ وأآمركم بذكر الله كثير
ًا فتحصن فيه وأإن العبد أحصن ًا حصين ًا في أثره, فأتى حصن سراع
ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله» قال: وأقال رسول

الله صالى الله عليه وأسلم: «وأأنا آمركم بخمٍس الله أمرني بهن:
الجماعة وأالسمع وأالطاعة وأالهجرة وأالجهاد في سبيل الله, فإنه

من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة السلم من عنقه إل
أن يراجع وأمن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم» قالوا: يا

رسول الله وأإن صاام وأصالى ؟ فقال: «وأإن صالى وأصاام وأزعم أنه
مسلم فادعوا المسملين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وأجل

المسلمين المؤمنين عباد الله» هذا حديث حسن وأالشاهد منه في
هذه الَية قوله: «وأإن الله خلقكم وأرزقكم فاعبدوأه وأل تشركوا به
ًا» وأهذه الَية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وأحده ل شريك شيئ
له وأقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وأغيره على وأجود

الصانع تعالى وأهي دالة على ذلك بطريق الوألى فإن من تأمل هذه
الموجودات السفلية وأالعلوية وأاختلف أشكالها وأألوانها وأطباعها
وأمنافعها وأوأضعها في مواضع النفع بها محكمة, علم قدرة خالقها
وأحكمته وأعلمه وأإتقانه وأعظيم سلطانه, كما قال بعض العراب,

وأقد سئل ما الدليل على وأجود الرب تعالى ؟ فقال: يا سبحان الله
إن البعر ليدل على البعير, وأإن أثر القدام لتدل على المسير,

فسماء ذات أبراج, وأأرض ذات فجاج, وأبحار ذات أمواج ؟ أل يدل
ذلك على وأجود اللطيف الخبير ؟.

وأحكى الرازي عن المام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل  
له باختلف اللغات وأالصاوال وأالنغمات, وأعن أبي حنيفة أن بعض
الزنادقة سألوه عن وأجود الباري تعالى, فقال لهم: دعوني فإني

مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروأا لي أن سفينة في البحر موقرة
فيها أنواع من المتاجر وأليس بها أحد يحرسها وأل يسوقها, وأهي مع

ذلك تذهب وأتجيء وأتسير بنفسها وأتخترق المواج العظام حتى
تتخلص منها, وأتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد,

130



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
فقالوا: هذا شيء ل يقوله عاقل, فقال: وأيحكم هذه الموجودات بما

فيها من العالم العلوي وأالسفلي وأما اشتملت عليه من الشياء
المحكمة ليس لها صاانع, فبهت القوم وأرجعوا إلى الحق وأأسلموا
علي يديه. وأعن الشافعي أنه سئل عن وأجود الصانع, فقال: هذا
وأرق التوت طعمه وأاحد تأكله الدوأد فيخرج منه البريسم, وأتأكله

ًا النحل فيخرج منه العسل وأتأكله الشاة وأالبقر وأالنعام فتلقيه بعر
ًا, وأتأكله الظباء فيخرج منها المسك وأهو شيء وأاحد, وأعن وأروأث
المام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال ههنا حصن حصين

أملس ليس له باب وأل منفذ, ظاهره كالفضة البيضاء, وأباطنه
كالذهب البريز, فبينا هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان

سميع بصير ذوأ شكل حسن وأصاوت مليح, يعني بذلك البيضة إذا
خرج منها الدجاجة وأسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:

تأمل في نبات الرض وأانظرإلى آثار ما صانع المليك 
عيون من لجين شاخصاتبأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهداتبأن الله ليس له شريك 
:وأقال ابن المعتز  
ًا كيف يعصى اللــه أم كيف يجحده الجاحد  فيا عجب
وأفي كل شيء له آيةتدل على أنه وأاحد 
وأقال آخروأن من تأمل هذه السموات في ارتفاعها وأاتساعها وأما  

فيها من الكواكب الكبار وأالصغار النيرة من السيارة وأمن الثوابت,
وأشاهدها كيف تدوأر مع الفلك العظيم في كل يوم وأليلة دوأيرة وألها
في أنفسها سير يخصها, وأنظر إلى البحار المكتنفة للرض من كل

جانب, وأالجبال الموضوعة في الرض لتقر وأيسكن ساكنوها مع
اختلف أشكالها وأألوانها كما قال تعالى: {وأمن الجبال جدد بيض

وأحمر مختلف ألوانها وأغرابيب سود * وأمن الناس وأالدوأاب وأالنعام
مختلف ألوانه كذلك, إنما يخشى الله من عباده العلماء} وأكذلك

هذه النهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع وأماذرأ في الرض
من الحيوانات المتنوعة وأالنبات المختلف الطعوم وأالراييج

وأالشكال وأاللوان مع اتحاد طبيعة التربة وأالماء استدل على وأجود
الصانع وأقدرته العظيمة وأحكمته وأرحمته بخلقه وألطفه بهم

وأإحسانه إليهم وأبره بهم ل إله غيره وأل رب سواه, عليه توكلت
ًا. وأإليه أنيب, وأالَيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جد
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ِه ِل ْث ٍة ّمن ّم ِبُسوَر ْا  ُتو ْأ َف َنا  ِد ْب َع َلَى  َع َنا  ْل َنّز ْيٍب ّمّما  ِفي َر ُتْم  ْن ُك ِإن  َوأ  **
ْا ُلو َع ْف َت ّلْم  ِإن  َف ِقيَن *   ِد ُتْم صَاا ْن ُك ِإْن  ِه  ّل ُدوأِن ال ُكم ّمن  َء َدآ َه ْا ُش ُعو ْد َوأا

ّدْت ُأِع ُة  ْلِحَجاَر َوأا ّناُس  َها ال ُد ُقو َوأ ِتي  ّل ّناَر ا ْا ال ُقو ّت َفا ْا  ُلو َع ْف َت َلن  َوأ
ِريَن  ِف َكا ْل ِل

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه ل إله إل هو,   
ًا للكافرين: {وأإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا} فقال مخاطب
ًا صالى الله عليه وأسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به يعني محمد
إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به وأاستعينوا

على ذلك بمن شئتم من دوأن الله فإنكم ل تستطيعون ذلك, قال
ابن عباس: شهداءكم أعوانكم, وأقال السدي عن أبي مالك

ًا آخرين يساعدوأنكم على ذلك, أي استعينوا شركاءكم أي قوم
بآلهتكم في ذلك يمدوأنكم وأينصروأنكم, وأقال مجاهد وأادعوا

شهداءكم قال ناس يشهدوأن به يعني حكام الفصحاء, وأقد تحداهم
الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص

{قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم
صاادقين} وأقال في سورة سبحان {قل لئن اجتمعت النس وأالجن
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل يأتون بمثله وألو كان بعضهم لبعض

ًا} وأقال في سورة هود: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ظهير
سور مثله مفتريات وأادعوا من استطعتم من دوأن الله إن كنتم

صاادقين} وأقال في سورة يونس: {وأما كان هذا القرآن أن يفترى
من دوأن الله وألكن تصديق الذي بين يديه وأتفصيل الكتاب ل ريب

فيه من رب العالمين * أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله
وأادعوا ما استطعتم من دوأن الله إن كنتم صاادقين} وأكل هذه

ًا في المدينة فقال في هذه الَية الَيات مكية, ثم تحداهم بذلك أيض
ًا {وأإن كنتم في ريب ـ أي شك ـ مما نزلنا على عبدنا ـ يعني محمد

صالى الله عليه وأسلم ـ فأتوا بسورة من مثله} يعني من مثل
القرآن, قاله مجاهد وأقتادة وأاختاره ابن جرير وأالطبري

وأالزمخشري وأالرازي, وأنقله عن عمر وأابن مسعود وأابن عباس
وأالحسن البصري, وأأكثر المحققين, وأرجح ذلك بوجوه من أحسنها

أنه تحداهم كلهم متفرقين وأمجتمعين سواء في ذلك أميهم
وأكتابيهم وأذلك أكمل من التحدي وأأشمل من أن يتحدى آحادهم

ًا من العلوم وأبدليل قوله تعالى: الميين ممن ل يكتب وأل يعاني شيئ
{فأتوا بعشر سور مثله} وأقوله {ل يأتون بمثله} وأقال بعضهم من

مثل محمد صالى الله عليه وأسلم, يعني من رجل أمي مثله,
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وأالصحيح الوأل, لن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح المم

وأقد تحداهم بهذا في مكة وأالمدينة مرات عديدة مع شدة عداوأتهم
له وأبغضهم لدينه وأمع هذا عجزوأا عن ذلك وألهذا قال تعالى: {فإن

لم تفعلوا وألن تفعلوا} وألن لنفي التأبيد في المستقبل أي وألن
ًا ًا جازم ًا معجزة أخرى, وأهو أنه أخبر خبر ًا وأهذه أيض تفعلوا ذلك أبد
ًا غير خائف وأل مشفق أن هذا القرآن ل يعارض بمثله ًا مقدم قاطع

أبد الَبدين وأدهر الداهرين وأكذلك وأقع المر لم يعارض من لدنه
إلى زماننا هذا وأل يمكن, وأأنى يتأتى ذلك لحد وأالقرآن كلم الله
خالق كل شيء, وأكيف يشبه كلم الخالق كلم المخلوقين, وأمن
ًا ظاهرة وأخفية من تدبر القرآن وأجد فيه من وأجوه العجاز فنون

حيث اللفظ وأمن جهة المعنى, قال الله تعالى: {الر * كتاب
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} فأحكمت ألفاظه
وأفصلت معانيه أوأ بالعكس على الخلف فكل من لفظه وأمعناه

فصيح ل يحاذى وأل يدانى, فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت
وأوأقعت طبق ما أخبر سواء بسواء, وأأمر بكل خير, وأنهى عن كل

ًا في ًا وأعدلً} أي صادق شر كما قال تعالى: {وأتمت كلمة ربك صادق
الخبار وأعدلً في الحكام, فكله حق وأصادق وأعدل وأهدى ليس فيه

مجازفة وأل كذب وأل افتراء كما يوجد في أشعار العرب وأغيرهم
من الكاذيب وأالمجازفات التي ل يحسن شعرهم إل بها, كما قيل

في الشعر إن أعذبه أكذبه, وأتجد القصيدة الطويلة المديدة قد
استعمل غالبها في وأصاف النساء أوأ الخيل أوأ الخمر أوأ في مدح

شخص معين أوأ فرس أوأ ناقة أوأ حرب أوأ كائنة أوأ مخافة أوأ سبع أوأ
ًا إل قدرة المتكلم شيء من المشاهدات المتعينة التي ل تفيد شيئ

المعين على الشيء الخفي أوأ الدقيق أوأ إبرازه إلى الشيء
الواضح, ثم تجد له فيه بيت أوأ بيتين أوأ أكثر هي بيوت القصيد

وأسائرها هذر ل طائل تحته, وأأما القرآن فجميعه فصيح في غاية
نهايات البلغة عند من يعرف ذلك تفصيلً وأإجمالً ممن فهم كلم
العرب وأتصاريف التعبير, فإنه إن تأملت أخباره وأجدتها في غاية

الحلوأة سواء كانت مبسوطة أوأ وأجيزة وأسواء تكررت أم ل, وأكلما
تكرر حل وأعل, ل يخلق عن كثرة الرد, وأل يمل منه العلماء, وأإن

أخذ في الوعيد وأالتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم
الراسيات, فما ظنك بالقلوب الفاهمات, وأإن وأعد أتى بما يفتح

القلوب وأالَذان, وأيشوق إلى دار السلم وأمجاوأرة عرش الرحمن
كما قال في الترغيب {فل تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
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جزاء بما كانوا يعملون} وأقال: {وأفيها ما تشتهيه النفس وأتلذ

العين وأأنتم فيها خالدوأن} وأقال في الترهيب: {أفأمنتم أن
يخسف بكم جانب البر} {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم
الرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم

ًا فستعلمون كيف نذير} وأقال في الزجر: {فكلً أخذنا بذنبه} حاصاب
وأقال في الوعظ: {أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا
يوعدوأن ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون} إلى غير ذلك من أنواع

الفصاحة وأالبلغة وأالحلوأة, وأإن جاءت الَيات في الحكام وأالوأامر
وأالنواهي, اشتملت على المر بكل معروأف حسن نافع طيب

محبوب, وأالنهي عن كل قبيح رذيل دنيء, كما قال ابن مسعود
وأغيره من السلف, إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: {يا أيها

الذين آمنوا} فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أوأ شر ينهى عنه,
وألهذا قال تعالى: {يأمرهم بالمعروأف وأينهاهم عن المنكر وأيحل
لهم الطيبات وأيحرم عليهم الخبائث وأيضع عنهم إصارهم وأالغلل
التي كانت عليهم} الَية, وأان جاءت الَيات في وأصاف المعاد وأما

فيه من الهوال وأفي وأصاف الجنة وأالنار وأما أعد الله فيهما لوأليائه
وأأعدائه من النعيم وأالجحيم وأالملذ وأالعذاب الليم, بشرت به

وأحذرت وأأنذرت, وأدعت إلى فعل الخيرات وأاجتناب المنكرات,
وأزهدت في الدنيا وأرغبت في الَخرة, وأثبتت على الطريقة المثلى,

وأهدت إلى صاراط الله المستقيم وأشرعه القويم, وأنفت عن
القلوب رجس الشيطان الرجيم. وألهذا ثبت في الصحيحين عن أبي

هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال:
«ما من نبي من النبياء إل قد أعطي من الَيات ما آمن على مثله
ًا أوأحاه الله إلي فأرجو أن أكون البشر وأإنما كان الذي أوأتيته وأحي
ًا يوم القيامة» ـ لفظ مسلم ـ وأقوله صالى الله عليه أكثرهم تابع
ًا» أي الذي اختصصت به من وأسلم: «وأإنما كان الذي أوأتيته وأحي

بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلف غيره من
الكتب اللهية فإنها ليس معجزة عند كثير من العلماء وأالله أعلم,

وأله عليه الصلة وأالسلم من الَيات الدالة على نبوته وأصادقه فيما
جاء به ما ل  يدخل تحت حصر وألله الحمد وأالمنة.

وأقد قرر بعض المتكلمين العجاز بطريق يشمل قول أهل السنة  
ًا في وأقول المعتزلة في الصرفة, فقال: إن كان هذا القرآن معجز
نفسه ل يستطيع البشر التيان بمثله وأل في قواهم معارضته فقد

حصل المدعى وأهو المطلوب, وأإن كان في إمكانهم معارضته بمثله
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وألم يفعلوا ذلك مع شدة عداوأتهم له كان ذلك دليلً على أنه من
عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك, وأهذه

الطريقة وأإن لم تكن مرضية لن القرآن في نفسه معجز ل
يستطيع البشر معارضته كما قررنا إل أنها تصلح على سبيل التنزل

وأالمجادلة وأالمنافحة عن الحق وأبهذه الطريقة أجاب الرازي في
تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وأإنا أعطيناك

الكوثر.
وأقوله تعالى: {فاتقوا النار التي وأقودها الناس وأالحجارة أعدت  

للكافرين} أما الوقود, بفتح الواوأ, فهو ما يلقى في النار لضرامها
كالحطب وأنحوه, كما قال تعالى: {وأأما القاسطون فكانوا لجهنم
ًا} وأقال تعالى: {إنكم وأما تعبدوأن من دوأن الله حصب جهنم حطب

لو كان هؤلء آلهة ما وأردوأها وأكل فيها خالدوأن} * أنتم لها وأاردوأن
وأالمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء

ًا إذا حميت أجارنا الله منها, الصلبة المنتنة, وأهي أشد الحجار حر
وأقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط بن

في قوله تعالى: {وأقودها عمروأ بن ميمون عن عبد الله بن مسعود
الناس وأالحجارة} قال هي حجارة من كبريت, خلقها الله يوم خلق

السموات وأالرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. روأاه ابن
جرير وأهذا لفظه وأابن أبي حاتم وأالحاكم في مستدركه وأقال على
شرط الشيخين. وأقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي

صاالح عن ابن عباس وأعن مّرة عن ابن مسعود وأعن ناس من
الصحابة: اتقوا النار التي وأقودها الناس وأالحجارة, أما الحجارة

فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار, وأقال مجاهد حجارة من
كبريت أنتن من الجيفة, وأقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من

كبريت, وأقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار, وأقال
لي عمروأ بن دينار: أصالب من هذه الحجارة وأأعظم. وأقيل المراد
بها حجارة الصانام وأالنداد التي كانت تعبد من دوأن الله كما قال
تعالى: {إنكم وأما تعبدوأن من دوأن الله حصب جهنم} الَية, حكاه

القرطبي وأالرازي وأرجحه على الوأل, قال لن أخذ النار في حجارة
الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أوألى. وأهذا الذي قاله

ليس بقوي, وأذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك
أشد لحرها وأأقوى لسعيرها وأل سيما على ما ذكره السلف من أنها

ًا حجارة من كبريت معدة لذلك, ثم أخذ النار بهذه الحجارة أيض
ًا فيعمل فيه بالنار حتى يصير مشاهد, وأهذا الجص يكون أحجار

135



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
كذلك. وأكذلك سائر الحجار تفخرها النار وأتحرقها وأإنما سيق هذا
في حر هذه النار التي وأعدوأا بها, وأشدة ضرامها وأقوة لهبها كما

ًا} وأهكذا رجح القرطبي أن قال تعالى: {كلما خبت زدناهم سعير
المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر وأيشتد لهبها قال

ًا لهلها, قال وأقد جاء في الحديث عن النبي ليكون ذلك أشد عذاب
صالى الله عليه وأسلم أنه قال: «كل مؤذ في النار» وأهذا الحديث
ليس بمحفوظ وأل معروأف, ثم قال القرطبي وأقد فسر بمعنيين,
أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار, وأالَخر أن كل ما يؤذي

في النار يتأذى به أهلها من السباع وأالهوام وأغير ذلك.
وأقوله تعالى: {أعدت للكافرين} الظهر أن الضمير في أعدت  

عائد إلى النار التي وأقودها الناس وأالحجارة, وأيحتمل عوده إلى
الحجارة كما قال ابن مسعود, وأل منافاة بين القولين في المعنى

لنهما متلزمان وأأعدت أي رصادت وأحصلت للكافرين بالله وأرسوله
كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن

ابن عباس {أعدت للكافرين} أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه
من الكفر, وأقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الَية على أن النار
موجودة الَن لقوله تعالى: {أعدت} أي أرصادت وأهيئت وأقد وأردت

أحاديث كثيرة في ذلك منها «تحاجت الجنة وأالنار» وأمنها
ًا فأذن لها بنفسين «استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعض

نفس في الشتاء وأنفس في الصيف» وأحديث ابن مسعود سمعنا
وأجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «هذا

حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الَن وأصال إلى
قعرها» وأهو عند مسلم, وأحديث صالة الكسوف وأليلة السراء وأغير

ذلك من الحاديث المتواترة في هذا المعنى وأقد خالفت المعتزلة
بجهلهم في هذا وأوأافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي

الندلس.
تنبيه ينبغي الوقوف عليه)  قوله تعالى: { فأتوا بسورة من مثله}(

وأقوله في سورة يونس: {بسورة مثله} يعم كل سورة في القرآن
طويلة كانت أم قصيرة لنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي

في سياق النفي عن المحققين من الصاوليين كما هو مقرر في
موضعه, فالعجاز حاصال في طوال السور وأقصارها, وأهذا ما ل

ًا وأقد قال الرازي في تفسيره ًا وأخلف ًا بين الناس سلف أعلم فيه نزاع
فإن قيل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} يتناوأل سورة الكوثر

وأسورة العصر, وأقل يا أيها الكافروأن وأنحن نعلم بالضروأرة أن
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التيان بمثله أوأ بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن التيان بمثل هذه

السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة وأالقدام على هذه
المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين (قلنا) فلهذا السبب اخترنا
الطريق الثاني وأقلنا إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد العجاز

فقد حصل المقصود, وأإن لم يكن كذلك, كان امتناعهم من
ًا, فعلى المعارضة مع شدة دوأاعيهم إلى توهين أمره معجز

التقديرين يحصل المعجز, هذا لفظه بحروأفه وأالصواب أن كل
سورة من القرآن معجزة ل يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت

أوأ قصيرة قال الشافعي رحمه الله, لو تدبر الناس هذه السورة
لكفتهم {وأالعصر إن النسان لفي خسر * إل الذين آمنوا وأعملوا

الصالحات وأتواصاوا بالحق وأتواصاوا بالصبر} وأقد روأينا عن عمروأ بن
العاص أنه وأفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم, فقال له

مسيلمة: ماذا أنزل على صااحبكم بمكة في هذا الحين ؟ فقال له
عمروأ: لقد أنزل عليه سورة وأجيزة بليغة فقال وأما هي فقال

{وأالعصر إن النسان لفي خسر} ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال
وألقد أنزل علي مثلها, فقال: وأما هو ؟ فقال: يا وأبر يا وأبر إنما أنت
أذنان وأصادر, وأسائرك حقر فقر, ثم قال كيف ترى يا عمروأ ؟ فقال

له عمروأ: وأالله إنك لتعلم أني لعلم أنك تكذب.

ِري ِمن َتْج ّناٍت  ُهْم َج َل َأّن  ِلَحاِت  ْا الّصا ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذين آَم ّل ِر ا َبّش َوأ  **
َنا ْق ِز ِذي ُر ّل َذا ا َهـ ْا  ُلو َقا ًا  ٍة ّرْزق َثَمَر َها ِمن  ْن ْا ِم ُقو ِز ّلَما ُر ُك َهاُر  ْن َها ال ِت َتْح

ُدوأَن ِل َها َخا ِفي ُهْم  َوأ ٌءة  ّهَر َط ٌءج ّم َوأا َأْز َهآ  ِفي ُهْم  َل َوأ ًا  ِبه َتَشا ِه ُم ِب ْا  ُتو ُأ َوأ ْبُل  َق ِمن 
لما ذكر تعالى ما أعده لعدائه من الشقياء الكافرين به وأبرسله   

من العذاب وأالنكال, عطف يذكر حال أوأليائه من السعداء المؤمنين
به وأبرسله الذين صادقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة, وأهذا معنى
تسمية القرآن مثاني على أصاح أقوال العلماء كما سنبسطه في

اليمان وأيتبع بذكر الكفر أوأ عكسه أوأ حال موضعه, وأهو أن يذكر
السعداء ثم الشقياء أوأ عكسه, وأحاصاله ذكر الشيء وأمقابله. وأأما

ذكر الشيء وأنظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا
قال تعالى: {وأبشر الذين أمنوا وأعملوا الصالحات أن لهم جنات
تجري من تحتها النهار} فوصافها بأنها تجري من تحتها النهار أي

من تحت أشجارها وأغرفها, وأقد جاء في الحديث: أن أنهارها تجري
في غير أخدوأد, وأجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف,
وأل منافاة بينها فطينها المسك الذفر, وأحصباؤها اللؤلؤ وأالجوهر,
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نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وأقال ابن أبي حاتم: قرأ

على الربيع بن سليمان, حدثنا أسد بن موسى, حدثنا أبو ثوبان عن
عطاء بن قرة, عن عبد الله بن ضمرة, عن أبي هريرة قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «أنهار الجنة تفجر تحت تلل أوأ
ًا حدثنا أبو سعيد حدثنا وأكيع عن من تحت جبال المسك» وأقال أيض

العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروأق, قال: قال عبد الله:
أنهار الجنة تفجر من جبل المسك.

ًا قالوا هذا الذي   وأقوله تعالى: {كلما رزقوا منها من ثمرة رزق
رزقنا من قبل} قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي

صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود وأعن ناس من
ُتوا بالثمرة في ُأ الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, قال إنهم 

الجنة فلما نظروأا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا,
وأهكذا قال قتادة وأعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأنصرة بن جرير,

وأقال عكرمة {قالوا هذا الذي رزقنا من قبل} قال معناه مثل الذي
كان بالمس, وأكذا قال الربيع بن أنس. وأقال مجاهد يقولون ما

أشبهه به قال ابن جرير: وأقال آخروأن: بل تأوأيل هذا الذي رزقنا
ًا لقوله من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعض
ًا} قال سنيد بن داوأد حدثنا شيخ من أهل تعالى: {وأأتوا به متشابه
المصيصة عن الوأزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم

بالصفحة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي
ُكْل فاللون وأاحد وأالطعم مختلف. أتينا به من قبل, فتقول الملئكة 

وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا عامر بن يساف
عن يحيى بن أبي كثير, قال عشب الجنة الزعفران وأكثبانها

المسك, وأيطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها, ثم يؤتون
ًا به, فتقول لهم بمثلها, فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنف
الوالدان: كلوا فاللون وأاحد وأالطعم مختلف, وأهو قول الله تعالى:
ًا} وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن {وأأتوا به متشابه

ًا, وأيختلف في ًا} قال: يشبه بعضه بعض أبي العالية {وأأتوا به متشابه
الطعم, قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن مجاهد وأالربيع بن أنس

وأالسدي نحو ذلك وأقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره
عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة, عن ابن

مسعود وأعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: {وأأتوا به
ًا} يعني في اللون وأالمرأى وأليس يشتبه في الطعم, وأهذا متشابه
ًا} قال يشبه ثمر اختيار ابن جرير, وأقال عكرمة {وأأتوا به متشابه
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الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب, وأقال سفيان الثوري عن العمش
ًا مما في الجنة ما في عن أبي ظبيان عن ابن عباس ل يشبه شيئ

الدنيا إل في السماء, وأفي روأاية: ليس في الدنيا مما في الجنة إل
السماء, وأروأاه ابن جرير من روأاية الثوري وأابن أبي حاتم من

حديث أبي معاوأية كلهما عن العمش به, وأقال عبد الرحمن بن
ًا} قال يعرفون زيد بن أسلم في قوله تعالى: {وأأتوا به متشابه

أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح وأالرمان بالرمان, قالوا
ًا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأأتوا به متشابه

يعرفونه وأليس هو مثله في الطعم.
وأقوله تعالى: {وألهم فيها أزوأاج مطهرة} قال ابن أبي طلحة عن  

ابن عباس: مطهرة من القذر وأالذى, وأقال مجاهد, من الحيض
وأالغائط وأالبول وأالنخام وأالبزاق وأالمني وأالولد, وأقال قتادة مطهرة

من الذى وأالمأثم, وأفي روأاية عنه ل حيض وأل كلف, وأروأي عن
عطاء وأالحسن وأالضحاك وأأبي صاالح وأعطية وأالسدي نحو ذلك.

وأقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد العلى. أنبأنا ابن وأهب عن
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, قال: المطهرة التي ل تحيض, قال

وأكذلك خلقت حواء عليها السلم, فلما عصت قال الله تعالى: إني
خلقتك مطهرة وأسأدميك كما أدميت هذه الشجرة ـ وأهذا غريب,
وأقال الحافظ أبو بكر بن مردوأيه: حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني

حعفر بن محمد بن حرب وأأحمد بن محمد الجوري قال: حدثنا
محمد بن عبيد الكندي, حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي, حدثنا
عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي

سعيد عن النبي صالى الله عليه وأسلم في قوله تعالى: {وألهم فيها
أزوأاج مطهرة} قال من الحيض وأالغائط وأالنخاعة وأالبزاق. هذا

حديث غريب ـ وأقد روأاه الحاكم في مستدركه عن محمد بن
يعقوب بن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به, وأقال
صاحيح على شرط الشيخين, وأهذا الذي ادعاه فيه نظر, فإن عبد

الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي: ل
يجوز الحتجاج به (قلت) وأالظهر أن هذا من كلم قتادة كما تقدم,

وأالله أعلم.
وأقوله تعالى: {وأهم فيها خالدوأن} هذا هو تمام السعادة فإنهم  

مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت وأالنقطاع فل آخر له وأل
انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوأام, وأالله المسؤوأل أن

.يحشرنا في زمرتهم, إنه جواد كريم بر رحيم
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َأّما َف َها  َق ْو َف َفَما  ُعوَضًة  َب َثلً ّما  ِرَب َم َيْض َأن  َتْحى  َيْس ّلَه لَ  ِإّن ال  **
ُلوَن ُقو َي َف ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َأّما ا َوأ ِهْم  ّب ّق ِمن ّر ْلَح ّنُه ا َأ َلُموَن  ْع َي َف ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ا

ِدي ْه َي َوأ ًا  ِثير َك ِه  ِب ُيِضّل  َثلً  َذا َم َهـ ِب ّلُه  َد ال َأَرا َذآ  ِه َما ِب ُيِضّل  َوأَما  ًا  ِثير َك ِه  ِب
ُعوَن َط ْق َي َوأ ِه  ِق َثا ِد ِمي ْع َب ِه ِمن  ّل َد ال ْه َع ُقُضوَن  َين ِذيَن  ّل ِقيَن *  ا َفاِس ْل ِإلّ ا

ُهُم ِئَك  َلـ ُأوأ ِفي الْرِض  ُدوأَن  ْفِس ُي َوأ ُيوصَاَل  َأن  ِه  ِب ّلُه  َأَمَر ال َمآ 
ْلَخاِسُروأَن  ا

قال السدي في تفسيره عن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة   
عن ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين

المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد
ًا} وأقوله: {أوأ كصيب من المساء} الَيات الثلثا, قال نار

المنافقون: الله أعلى وأأجل من أن يضرب هذه المثال, فأنزل الله
هذه الَية إلى قوله تعالى: {هم الخاسروأن} وأقال عبد الرزاق عن

معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت وأالذباب, قال
المشركون: ما بال العنكبوت وأالذباب يذكران ؟ فأنزل الله {إن

الله ل يستحيي أن يضرب مثلً ما بعوضة فما فوقها} وأقال سعيد
ًا مما قل أوأ عن قتادة أي إن الله ل يستحيي من الحق أن يذكر شيئ

كثر, وأإن الله حين ذكر في كتابه الذباب وأالعنكبوت قال أهل
الضللة: ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله {إن الله ل يستحيي

أن يضرب مثلً ما بعوضة فما فوقها} (قلت) العبارة الوألى عن
قتادة فيها إشعار أن هذه الَية مكية وأليس كذلك, وأعبارة روأاية

سعيد عن قتادة أقرب, وأالله أعلم. وأروأى ابن جريج عن مجاهد نحو
هذا الثاني عن قتادة. وأقال ابن أبي حاتم روأي عن الحسن

وأإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وأقتادة. وأقال أبو جعفر
الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الَية قال هذا مثل ضربه الله

للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت وأكذلك مثل
هؤلء القوم الذين ضرب لهم هذا مثل في القرآن إذا امتلؤوأا من

ًا أخذهم الله عند ذلك ثم تل: {فلما نسوا ما ذكروأا به فتحنا الدنيا ري
عليهم أبواب كل شيء} هذا روأاه ابن جرير وأروأاه ابن أبي حاتم

من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه
فالله أعلم, فهذا اختلفهم في سبب النزوأل. وأقد اختار ابن جرير
ما حكاه السدي لنه أمس بالسورة وأهو مناسب, وأمعنى الَية أنه

تعالى أخبر أنه ل يستحيي أي ل يستنكف وأقيل ل يخشى أن يضرب
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ًا وأما ًا كان أوأ كبير ّي مثل كان بأي شيء كان صاغير مثلً ما, أي: أ

ههنا للتقليل وأتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لضربن
ًا ما, فيصدق بأدنى شيء أوأ تكون ما نكرة موصاوفة ببعوضة, ضرب

وأاختار ابن جرير أن ما موصاولة وأبعوضة معربة بإعرابها, قال وأذلك
سائغ في كلم العرب أنهم يعربون صالة ما وأمن بإعرابهما لنهما

يكونان معرفة تارة وأنكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت:
يكفي بنا فضلً على من غيرناحب النبي محمد إيانا 

قال وأيجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار, وأتقدير الكلم:  
إن الله ل يستحيي أن يضرب مثلً ما بين بعوضة إلى ما فوقها,

وأهذا الذي اختاره الكسائي وأالفراء وأقرأ الضحاك وأإبراهيم بن عبلة
بعوضة بالرفع, قال ابن جني وأتكون صالة لما وأحذف العائد كما في

ًا على الذي أحسن} أي على الذي هو أحسن, وأحكى قوله {تمام
ًا ًا, أي بالذي هو قائل لك شيئ سيبوبه: ما أنا بالذي قائل لك شيئ

وأقوله تعالى: {فما فوقها} فيه قولن: أحدهما فما دوأنها في
الصغر وأالحقارة كما إذا وأصاف رجل باللؤم وأالشح فيقول السامع
نعم وأهو فوق ذلك ـ يعني فيما وأصافت ـ وأهذا قول الكسائي وأأبي

عبيد قاله الرازي وأأكثر المحققين. وأفي الحديث «لو أن الدنيا تزن
ًا منها شربة ماء» وأالثاني: فما عند الله جناح بعوضة لما سقى كافر
فوقها لما هو أكبر منها لنه ليس شيء أحقر وأل أصاغر من البعوضة

وأهذا قول قتادة بن دعامة وأاختيار ابن جرير, فإنه يؤيده ما روأاه
مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صالى الله عليه

وأسلم قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إل كتب له بها
ًا يضرب به درجة وأمحيت عنه بها خطيئة» فأخبر أنه ل يستصغر شيئ

مثلً وألو كان في الحقارة وأالصغر كالبعوضة, كما ل يستنكف عن
خلقها كذلك ل يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل

بالذباب وأالعنكبوت في قوله {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا
ًا وألو اجتمعوا له له إن الذين تدعون من دوأن الله لن يخلقوا ذباب

ًا ل يستنقذوأه منه ضعف الطالب وأإن يسلبهم الذباب شيئ
وأالمطلوب} وأقال: {مثل الذين اتخذوأا من دوأن الله أوألياء كمثل

ًا وأإن أوأهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا العنكبوت اتخذت بيت
يعلمون} وأقال تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلً كلمة طيبة

كشجرة طيبة أصالها ثابت وأفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين
بإذن ربها وأيضرب الله المثال للناس لعلهم يتذكروأن * وأمثل كلمة
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خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض مالها من قرار * يثبت
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وأفي الَخرة وأيضل
ً الله الظالمين وأيفعل الله ما يشاء} وأقال تعالى: {ضرب الله مثل
ً ًا ل يقدر على شيء} الَية, ثم قال: {وأضرب الله مثل ًا مملوك عبد

َكّل على موله أينما رجلين أحدهم أبكم ل يقدر على شيء وأهو 
يوجهه ل يأت بخير هل يستوي هو وأمن يأمر بالعدل} الَية, كما

قال: {ضرب لكم مثلً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من
شركاء فيما رزقناكم} الَية. قال: {ضرب الله مثلً رجلً فيه شركاء
متشاكسون} الَية. وأقال: {وأتلك المثال نضربها للناس وأما يعقلها

إل العالمون} وأفي القرآن أمثال كثيرة, قال بعض السلف: إذا
سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لن الله

قال: {وأتلك المثال نضربها للناس وأما يعقلها إل العالمون} وأقال
مجاهد في قوله تعالى: {إن الله ل يستحيي أن يضرب مثلً ما

بعوضة فما فوقها} المثال صاغيرها وأكبيرها يؤمن بها المؤمنون
وأيعلمون أنها الحق من ربهم وأيهديهم الله بها. وأقال قتادة {فأما

الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم} أي يعلمون أنه كلم
الرحمن وأأنه من عند الله, وأروأي عن مجاهد وأالحسن وأالربيع بن

أنس نحو ذلك. وأقال أبو العالية {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه
الحق من ربهم} يعني هذا المثل {وأأما الذين كفروأا فيقولون ماذا
أراد الله بهذا مثلً} كما قال في سورة المدثر {وأما جعلنا أصاحاب

النار إل ملئكة وأما جعلنا عدتهم إل فتنة للذين كفروأا ليستيقن
ًا * وأل يرتاب الذين أوأتوا الذين أوأتوا الكتاب وأيزداد الذين آمنوا إيمان
الكتاب وأالمؤمنون وأليقول الذين في قلوبهم مرض وأالكافروأن ماذا
أراد الله بهذا مثلً * كذلك يضل الله من يشاء وأيهدي من يشاء وأما
ًا وأيهدي به يعلم جنود ربك إل هو} وأكذلك قال ههنا {يضل به كثير
ًا وأما يضل به إل الفاسقين} قال السدي في تفسيره عن أبي كثير

مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود
ًا يعني به المنافقين وأيهدي به وأعن ناس من الصحابة يضل به كثير
المؤمنين, فيزيد هؤلء ضللة إلى ضللتهم لتكذيبهم بما قد علموه

ًا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم, وأأنه لما ضرب ًا يقين حق
ًا له موافق, فذلك إضلل الله إياهم به, وأيهدي به يعني المثل كثير
ًا إلى من أهل اليمان وأالتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وأإيمان

ًا أنه موافق لما ضربه الله ًا يقين إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حق
له مثلً وأإقرارهم به وأذلك هداية من الله لهم به {وأما يضل به إل
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الفاسقين} قال هم المنافقون, وأقال أبو العالية {وأما يضل به إل

الفاسقين} قال هم أهل النفاق وأكذا قال الربيع بن أنس, وأقال ابن
جريج عن مجاهد عن ابن عباس {وأما يضل به إل الفاسقين} قال
يقول يعرفه الكافروأن فيكفروأن به. وأقال قتادة {وأما يضل به إل

الفاسقين} فسقوا فأضلهم الله على فسقهم, وأقال ابن أبي حاتم
حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمروأ بن مرة

ًا} يعني الخوارج. عن مصعب بن سعد عن سعد {يضل به كثير
وأقال شعبة عن عمروأ بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي

فقلت: قوله تعالى {الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه} إلى
آخر الَية: فقال: هم الحروأرية, وأهذا السناد وأإن صاح عن سعد بن
أبي وأقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى ل أن الَية أريد

منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علّي بالنهروأان, فإن
أوألئك لم يكونوا حال نزوأل الَية وأإنما هم داخلون بوصافهم فيها مع

من دخل لنهم سموا خوارج لخروأجهم عن طاعة المام وأالقيام
ًا, بشرائع السلم, وأالفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيض
وأتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها, وألهذا يقال

للفأرة فويسقة لخروأجها عن حجرها للفساد, وأثبت في الصحيحين
عن عائشة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «خمس

فواسق يقتلن في الحل وأالحرم: الغراب وأالحدأة وأالعقرب وأالفأرة
وأالكلب العقور» فالفاسق يشمل الكافر وأالعاصاي, وألكن فسق
الكافر أشد وأأفحش, وأالمراد به من الَية الفاسق الكافر, وأالله

أعلم بدليل أنه وأصافهم بقوله تعالى {الذين ينقضون عهد الله من
بعد ميثاقه وأيقطعون ما أمر الله به أن يوصال وأيفسدوأن في الرض

أوألئك هم الخاسروأن} وأهذه الصفات صافات الكفار المبانية
لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد {أفمن يعلم أنما
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أوأل اللباب *
الذين يوفون بعهد الله وأل ينقضون الميثاق * وأالذين يصلون ما أمر
الله به أن يوصال وأيخشون ربهم وأيخافون سوء الحساب} الَيات,

إلى أن قال {وأالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وأيقطعون ما
أمر الله به أن يوصال وأيفسدوأن في الرض أوألئك لهم اللعنة وألهم
سوء الدار} وأقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وأصاف

هؤلء الفاسقين بنقضه, فقال بعضهم هو وأصاية الله إلى خلقه
وأأمره إياهم عما أمرهم به من طاعته وأنهيه إياهم عما نهاهم عنه
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من معصيته في كتبه وأعلى لسان رسله, وأنقضهم ذلك هو تركهم

العمل به.
وأقال آخروأن بل هي في كفار أهل الكتاب وأالمنافقين منهم,  

وأعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل
بما فيها وأاتباع محمد صالى الله عليه وأسلم إذا بعث وأالتصديق به

وأبما جاء به من عند ربهم, وأنقضهم ذلك هو جحودهم به بعد
معرفتهم بحقيقته وأإنكارهم ذلك وأكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد
إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس وأل يكتمونه, فأخبر
ًا قليلً. وأهذا اختيار تعالى أنهم نبذوأه وأراء ظهورهم وأاشتروأا به ثمن

ابن جرير رحمه الله وأهو قول مقاتل بن حيان.
وأقال آخروأن بل عنى بهذه الَية جميع أهل الكفر وأالشرك وأالنفاق  

وأعهده إلى جميعهم في توحيده ما وأضع لهم من الدلة الدالة على
ربوبيته وأعهد إليهم في أمره وأنهيه ما حتج به لرسله من المعجزات

التي ل يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله, الشاهدة لهم
على صادقهم, قالوا وأنقضهم ذلك تركهم القرار بما قد تبينت لهم

صاحته بالدلة, وأتكذيبهم الرسل وأالكتب مع علمهم أن ما أتوا به
ًا نحو هذا وأهو حسن, وأإليه مال حق. وأروأي عن مقاتل بن حيان أيض

الزمخشري فإنه قال, فإن قلت: فما المراد بعهد الله ؟ قلت: ما
ٌءر وأصّااهم به وأوأثقه ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أم

عليهم, وأهو معنى قوله تعالى {وأأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم قالوا بلى} إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم

كقوله {وأأوأفوا بعهدي أوأف بعهدكم} وأقال آخروأن: العهد الذي
ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صالب آدم

الذي وأصاف في قوله {وأإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم وأأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا}

الَيتين, وأنقضهم ذلك تركهم الوفاء به, وأهكذا روأي عن مقاتل بن
ًا, حكى هذه القوال ابن جرير في تفسيره. حيان أيض

وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في  
قوله تعالى: {الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ـ إلى قوله ـ

أوألئك هم الخاسروأن} قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت
فيهم الظهرة على الناس أظهروأا هذه الخصال, إذا حدثوا كذبوا,
وأإذا وأعدوأا أخلفوا, وأإذا اؤتمنوا خانوا, وأنقضوا عهد الله من بعد

ميثاقه, وأقطعوا ما أمر الله به أن يوصال, وأأفسدوأا في الرض, وأإذا
كانت الظهرة عليهم أظهروأا الخصال الثلثا: إذا حدثوا كذبوا, وأإذا
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ًا, وأعدوأا أخلفوا, وأإذا اؤتمنوا خانوا. وأكذا قال الربيع بن أنس أيض

وأقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى {الذين ينقضون عهد
الله من بعد ميثاقه} قال: هو ما عهد إليهم في القرآن, فأقروأا به

ثم كفروأا فنقضوه.
وأقوله: {وأيقطعون ما أمر الله به أن يوصال} قيل المراد به صالة  

الرحام وأالقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى {فهل عسيتم إن
توليتم أن تفسدوأا في الرض وأتقطعوا أرحامكم} وأرجحه ابن

جرير, وأقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصاله وأفعله
فقطعوه وأتركوه. وأقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: {أوألئك هم

الخاسروأن} قال في الَخرة, وأهذا كما قال تعالى: {أوألئك لهم
اللعنة وألهم سوء الدار} وأقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء

نسبه الله إلى غير أهل السلم من اسم مثل خاسر فإنما يعني به
الكفر, وأما نسبه إلى أهل السلم, فإنما يعني به الذنب. وأقال ابن

جرير في قوله تعالى {أوألئك هم الخاسروأن} الخاسروأن جمع
خاسر وأهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته

كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه
وأكذلك المنافق وأالكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها

لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته, يقال منه خسر الرجل
ًا كما قال جرير بن عطية: ًا وأخسار يخسر الرجل يخسر خسر

ًا في الخسار إنهأوألد قوم خلقوا أقنه  )إن سليط

ُكْم ِيي ُيْح ُثّم  ُكْم  ُت ُيِمي ُثّم  ُكْم  َيا َأْح َف ًا  َوات َأْم ُتْم  ْن ُك َوأ ِه  ّل ِبال ُفُروأَن  ْك َت ْيَف  َك  **
ُعوَن ُتْرَج ِه  ْي َل ِإ  ُثّم 

ًا على وأجوده وأقدرته وأأنه الخالق المتصرف    يقول تعالى محتج
في عباده {كيف تكفروأن بالله} أي كيف تجحدوأن وأجوده أوأ

ًا ًا فأحياكم} أي وأقد كنتم عدم تعبدوأن معه غيره {وأكنتم أموات
فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى {أم خلقوا من شيء أم هم

الخالقون * أم خلقوا السموات وأالرض * بل ل يوقنون} وأقال
ًا تعالى: {هل أتى على النسان حين من الدهر لم يكن شيئ

ًا} وأالَيات في هذا كثيرة, وأقال سفيان الثوري عن أبي مذكور
إسحاق عن أبي الحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
ّتنا اثنتين وأأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا} قال هي {قالوا ربنا أم
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ًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} التي في البقرة {وأكنتم أموات

ًا فأحياكم: وأقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: كنتم أموات
ًا حتى خلقكم ثم يميتكم ًا في أصالب آبائكم لم تكونوا شيئ أموات
موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم, قال وأهي مثل قوله تعالى:
ّتنا اثنتين وأأحييتنا اثنتين} وأقال الضحاك عن ابن عباس في {أم

ًا قبل أن ّتنا اثنتين وأأحييتنا اثنتين} قال كنتم تراب قوله تعالى {ربنا أم
يخلقكم, فهذه ميتة, ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة, ثم يميتكم

فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى, ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه
حياة أخرى, فهذه ميتتان وأحياتان فهو كقوله {كيف تكفروأن بالله

ًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} وأهكذا روأي عن وأكنتم أموات
السدي بسنده عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن

مرة عن ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة وأعن أبي العالية
وأالحسن وأمجاهد وأقتادة وأأبي صاالح وأالضحاك وأعطاء الخراساني
نحو ذلك, وأقال الثوري عن السدي عن أبي صاالح {كيف تكفروأن
ًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون} بالله وأكنتم أموات
قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم, وأقال ابن جرير عن يونس عن

ابن وأهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم في ظهر
آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الرحام ثم

ّتنا أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وأذلك كقوله تعالى {قالوا ربنا أم
اثنتين وأأحييتنا اثنتين} وأهذا غريب وأالذي قبله. وأالصحيح ما تقدم

عن ابن مسعود وأابن عباس وأأوألئك الجماعة من التابعين وأهو
كقوله تعالى {قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم

القيامة ل ريب فيه} الَية, كما قال تعالى في الصانام {أموات غير
أحياء وأما يشعروأن} الَية وأقال: {وأآية لهم الرض الميتة أحييناها

ًا فمنه يأكلون}. وأأخرجنا منها حب

ِء َلى الّسَمآ ِإ َى  َو َت ُثّم اْس ًا  ِفي الْرِض َجِميع ُكْم ّما  َل َق  َل ِذي َخ ّل َو ا ُه  **
ٌءم ِلي َع ٍء  ُكّل َشْي ِب َو  ُه َوأ َوأاٍت  َع َسَما ْب ُهّن َس ّوا  َفَس

لما ذكر تعالى دللة من خلقهم وأما يشاهدوأنه من أنفسهم ذكر   
دليلً آخر مما يشاهدوأنه من خلق السموات وأالرض فقال {هو

ًا ثم استوى إلى السماء الذي خلق لكم ما في الرض جميع
فسواهن سبع سموات} أي قصد إلى السماء. وأالستواء ههنا

ّدي بإلى فسواهن أي فخلق مضمن معنى القصد وأالقبال, لنه ع
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ًا, وأالسماء ههنا اسم جنس فلهذا قال {فسواهن سبع السماء سبع

سموات وأهو بكل شيء عليم} أي وأعلمه محيط بجميع ما خلق,
كما قال: {أل يعلم من خلق} وأتفصيل هذه الَية في سورة حم

السجدة وأهو قوله تعالى {قل أئنكم لتكفروأن بالذي خلق الرض
ًا ذلك رب العالمين * وأجعل فيها في يومين وأتجعلون له أنداد

روأاسي من فوقها وأبارك فيها وأقدر فيها أقواتها في أربعة أيام
سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وأهي دخان فقال لها
ًا قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع ًا أوأ كره وأللرض ائتيا طوع

سموات في يومين وأأوأحى في كل سماء أمرها وأزينا السماء الدنيا
ًا ذلك تقدير العزيز العليم} ففي هذا دللة على أنه بمصابيح وأحفظ

ًا, وأهذا شأن تعالى ابتدأ بخلق الرض أوألً ثم خلق السموات سبع
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك, وأقد صارح

المفسروأن بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله
ًا أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * تعالى {أأنتم أشد خلق

وأأغطش ليلها وأأخرج ضحاها * وأالرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها
ًا لكم وألنعامكم} فقد قيل ماءها وأمرعاها * وأالجبال أرساها * متاع
إن ثم ههنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر ل لعطف الفعل على

الفعل, كما قال الشاعر:
قل لمن ساد ثم ساد أبوهثم قد ساد قبل ذلك جده 

وأقيل إّن الدحي كان بعد خلق السموات, روأاه علي بن أبي طلحة  
عن ابن عباس, وأقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأعن

أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود وأعن ناس من
ًا ثم استوى إلى الصحابة {هو الذي خلق لكم ما في الرض جميع

السماء فسواهن سبع سموات وأهو بكل شيء عليم} قال إن الله
ًا غير ما خلق تبارك وأتعالى كان عرشه على الماء وألم يخلق شيئ
ًا فارتفع فوق قبل الماء, فلما أراد أن يخلق أخرج من الماء دخان

ًا وأاحدة الماء فسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرض
ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الحد وأالثنين فخلق

الرض على حوت, وأالحوت هو الذي ذكره الله في القرآن {ن
وأالقلم} وأالحوت في الماء وأالماء على ظهر صافاة وأالصفاة على
ظهر ملك وأالملك على صاخرة وأالصخرة في الريح, وأهي الصخرة
التي ذكر لقمان ليست في السماء وأل في الرض, فتحرك الحوت

فاضطرب فتزلزلت الرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال
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تفخر على الرض فذلك قوله تعالى {وأجعلنا في الرض روأاسي أن
تميد بهم} وأخلق الجبال فيها وأأقوات أهلها وأشجرها وأما ينبغي لها

في يومين في الثلثاء وأالربعاء وأذلك حين يقول {قل أئنكم
ًا ذلك رب لتكفروأن بالذي خلق الرض في يومين وأتجعلون له أنداد
العالمين * وأجعل فيها روأاسي من فوقها وأبارك فيها} يقول أنبت

شجرها {وأقدر فيها أقواتها} لهلها {في أربعة أيام سواء
للسائلين} يقول من سأل فهكذا المر {ثم استوى إلى السماء
وأهي دخان} وأذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها

سماء وأاحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس
وأالجمعة, إنما سمي يوم الجمعة لنه جمع فيه خلق السموات

وأالرض وأأوأحى في كل سماء أمرها قال خلق الله في كل سماء
خلقها من الملئكة وأالخلق الذي فيها من البحار وأالجبال وأالبرد

ًا ُيعلم, ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة حفظ وأمما ل 
تحفظ من الشياطين, فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على

العرش فذلك حيث يقول {خلق السموات وأالرض في ستة أيام ثم
ًا ففتقناهما وأجعلنا من الماء استوى على العرش} وأيقول {كانتا رتق

كل شيء حي} وأقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن
صاالح حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن

سلم أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الحد فخلق الرضين في
الحد وأالثنين, وأخلق القوات وأالروأاسي في الثلثاء وأالربعاء,

وأخلق السموات في الخميس وأالجمعة, وأفرغ في آخر ساعة من
يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل, فتلك الساعة التي تقوم

فيها الساعة.
وأقال مجاهد في قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الرض  

ًا} قال خلق الله الرض قبل السماء فلما خلق الرض ثار منها جميع
دخان فذلك حين يقول: {ثم استوى إلى السماء وأهي دخان

فسواهن سبع السموات} قال: بعضهن فوق بعض وأسبع أرضين
على أن الرض خلقت قبل يعني بعضها تحت بعض, وأهذه الَية دالة

السماء كما قال في سورة السجدة: {قل أئنكم لتكفروأن بالذي
ًا ذلك رب العالمين * خلق الرض في يومين وأتجعلون له أنداد

وأجعل فيها روأاسي من فوقها وأبارك فيها وأقدر فيها أقواتها في
أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وأهي دخان

ًا قالتا أتينا طائعين * فقضاهن ًا أم كره فقال لها وأللرض ائتيا طوع
سبع سموات في وأيومين وأأوأحى في كل سماء أمرها وأزينا المساء
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ًا ذلك تقدير العزيز العليم} فهذه وأهذه دالتان الدنيا بمصابيح وأحفظ
ًا بين على أن الرض  خلقت قبل السماء, وأهذا ما ل أعلم فيه نزاع
العلماء إل ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت

قبل الرض, وأقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله
ًا أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * تعالى: {أأنتم أشد خلق

وأأغطش ليلها وأأخرج ضحاها, وأالرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها
ماءها وأمرعاها * وأالجبال أرساها} قالوا: فذكر خلق السماء قبل

الرض وأفي صاحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه
فأجاب بأن الرض خلقت قبل السماء وأأن الرض إنما دحيت بعد

ًا خلق السماء, وأكذلك أجاب غير وأاحد من علماء التفسير قديم
ًا, وأقد حررنا ذلك في سورة النازعات وأحاصال ذلك أن الدحي وأحديث

مفسر بقوله تعالى: {وأالرض بعد ذلك دخاها * أخرج منها ماءها
ًا وأمرعاها * وأالجبال أرساها} ففسر الدحي بإخرج ما كان مودع
فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت صاورة المخلوقات الرضية ثم
ًا فيها من السماوأية دحى بعد ذلك الرض فأخرجت ما كان مودع

المياه فنبتت النباتات على اختلف أصانافها وأصافاتها وأألوانها
وأأشكالها, وأكذلك جرت هذه الفلك فدارت بما فيها من الكواكب

الثوابت وأالسيارة, وأالله سبحانه وأتعالى أعلم. وأقد ذكر ابن أبي
حاتم وأابن مردوأيه في تفسير هذه الَية الحديث الذي روأاه مسلم

ًا من روأاية ابن جريح, قال أخبرني وأالنسائي في التفيسر أيض
إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم

سملة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صالى الله عليه وأسلم
بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وأخلق الجبال فيها يوم

الحد وأخلق الشجر فيها يوم الثنين وأخلق المكروأه يوم الثلثاء
وأخلق النور يوم الربعاء وأبث فيها الدوأاب يوم الخميس وأخلق آدم

بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين
العصر إلى الليل» وأهذا الحديث من غرائب صاحيح مسلم, وأقد

تكلم عليه علي بن المديني وأالبخاري وأغير وأاحد من الحفاظ
وأجعلوه من كلم كعب, وأأن أبا هريرة إنما سمعه من كلم كعب

ًا, وأقد حرر الحبار, وأإنما اشتبه على بعض الروأاة, فجعلوه مرفوع
ذلك البيهقي.
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َعُل َتْج َأ ْا  ُلو َقا َفًة  ِلي ِفي الْرِض َخ ٌءل  ّني َجاِع ِإ ِة  َك ِئ َ ْلَمل ِل ّبَك  َقاَل َر ْذ  ِإ َوأ  **

َلَك ّدُس  َق ُن َوأ ِدَك  ِبَحْم ّبُح  ُنَس َنْحُن  َوأ َء  ّدَمآ ِفُك ال َيْس َوأ َها  ِفي ُد  ْفِس ُي َها َمن  ِفي
َلُموَن ْع َت َلُم َما لَ  ْع َأ ّنَي  ِإ  َقاَل 

يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في المل   
العلى قبل إيجادهم, فقال تعالى: {وأإذ قال ربك للملئكة} أي
وأاذكر يا محمد إذ قال ربك للملئكة وأاقصص على قومك ذلك,

وأحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وأهو أبو عبيدة أنه زعم أن
ّده ابن جرير, قال إذ ههنا زائدة وأأن تقدير الكلم وأقال ربك, وأر

القرطبي وأكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء
ًا يخلف من أبي عبيدة {إني جاعل في الرض خليقة} أي قوم

ًا بعد قرن وأجيلً بعد جيل كما قال تعالى: {هو ًا قرن بعضهم بعض
الذي جعلكم خلئف الرض} قال: {وأيجعلكم خلفاء الرض} وأقال:
{وألو نشاء لجعلنا منكم ملئكة في الرض يخلفون} وأقال: {فخلف

من بعدهم خلف} وأقرى في الشاذ: {إني جاعل في الرض
خليقة} حكاها الزمخشري وأغيره, وأنقل القرطبي عن زيد بن علي
وأليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلم فقط كما يقوله طائفة

من المفسرين, وأعزاه القرطبي إلى ابن عباس وأابن مسعود
وأجميع أهل التأوأيل وأفي ذلك نظر بل الخلف في ذلك كثير حكاه
ًا إذ لو كان الرازي في تفسيره وأغيره وأالظاهر أنه لم يرد آدم عين

ذلك لما حسن قول الملئكة: {أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك
الدماء} فإنهم أرادوأا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وأكأنهم
علموا ذلك بعلم خاص أوأ بما فهموه من الطبيعة البشرية, فإنه
أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صالصال من حمإ مسنون أوأ
فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من

المظالم وأيردعهم عن المحارم وأالمآثم, قاله القرطبي: أوأ أنهم
قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك,
وأقول الملئكة هذا ليس على وأجه العتراض على الله وأل على

وأجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين, وأقد وأصافهم
ًا لم يأذن لهم الله تعالى بأنهم ل يسبقونه بالقول أي ل يسألونه شيئ

ًا, قال قتادة: فيه, وأههنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الرض خلق
وأقد تقدم إليهم أنهم يفسدوأن فيها, فقالوا: {أتجعل قيها من يفسد

فيها وأيسفك الدماء} الَية, وأإنما هو سؤال استعلم وأاستكشاف
عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلء مع

أن منهم من يفسد في الرض وأيسفك الدماء, فإن كان المراد
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عبادتك فنحن نسبح بحمدك وأنقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي.

أي وأل يصدر منا شيء من ذلك, وأهل وأقع القتصار علينا ؟ قال الله
ًا لهم عن هذا السؤال: {إني أعلم مال تعلمون} أي إني تعالى مجيب

أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد
التي ذكرتموها مال تعلمون أنتم فإني جاعل فيهم النبياء وأأرسل

فيهم الرسل وأيوجد منهم الصديقون وأالشهداء وأالصالحون وأالعباد
وأالزهاد وأالوألياء وأالبرار وأالمقربون وأالعلماء وأالعاملون

وأالخاشعون وأالمحبون له تبارك وأتعالى المتبعون رسله صالوات الله
وأسلمه عليهم, وأقد ثبت في الصحيح أن الملئكة إذا صاعدت إلى

الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وأهو أعلم: كيف تركتم عبادي ؟
فيقولون: أتيناهم وأهم يصلون وأتركناهم وأهم يصلون. وأذلك لنهم

يتعاقبون فينا وأيجتمعون في صالة الصبح وأفي صالة العصر,
فيمكث هؤلء وأيصعد أوألئك بالعمال كما قال عليه الصلة وأالسلم:
«يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وأعمل النهار قبل الليل» فقولهم:

أتيناهم وأهم يصلون وأتركناهم هم يصلون من تفسير قوله لهم:
ًا لهم: {إني {إني أعلم ما ل تعلمون}, وأقيل معنى قوله تعالى جواب

أعلم ما ل تعلمون} إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلء وأالحالة
ما ذكرتم ل تعلمونها, قيل إنه جواب {وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس

لك} فقال: {إني أعلم ما ل تعلمون} أي من وأجود إبليس بينكم
وأليس هو كما وأصافتم أنفسكم به. وأقيل بل تضمن قولهم: {أتجعل

فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس
ًا منهم أن يسكنوا الرض بدل بن آدم, فقال الله تعالى لك} طلب
لهم: {إني أعلم ما ل تعلمون} من أن بقاءكم في السماء أصالح
لكم وأأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الجوبة, وأالله أعلم.

ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه
قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين  

قال: حدثني الحجاج عن جرير بن حازم وأمبارك عن الحسن وأأبي
بكر عن الحسن وأقتادة قالوا: قال الله للملئكة: إني جاعل في
الرض خليفة, قال لهم إني فاعل وأهذا معناه أنه أخبرهم بذلك,
وأقال السدي استشار الملئكة في خلق آدم, روأاه ابن أبي حاتم
قال: وأروأي عن قتادة نحوه وأهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى
الخبار ففيها تساهل, وأعبارة الحسن وأقتادة في روأاية ابن جرير
أحسن وأالله أعلم {في الرض}. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي
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حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن عبد

الرحمن بن سابط أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال:
{دحيت الرض من مكة وأأوأل من طاف بالبيت الملئكة. فقال الله:

إني جاعل في الرض خليفة يعني مكة} وأهذا مرسل, وأفي سنده
ضعف وأفيه مدرج وأهو أن المراد بالرض مكة, وأالله أعلم, فإن

الظاهر أن المراد بالرض أعم من ذلك {خليفة} قال السدي في
تفسيره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة

عن ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال
للملئكة: إني جاعل في الرض خليفة. قالوا: ربنا وأما يكون ذاك

الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدوأن في الرض وأيتحاسدوأن
ًا. قال ابن جرير: فكان تأوأيل الَية على هذا إني وأيقتل بعضهم بعض
جاعل في الرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي

وأإن ذلك الخليفة هو آدم وأمن قام مقامه في طاعة الله وأالحكم
بالعدل بين خلقه, وأأما الفساد وأسفك الدماء بغير حقها فمن غير

خلفائه: قال ابن جرير وأإنما معنى الخلفة التي ذكرها الله, إنما هي
ًا, قال: وأالخليفة الفعيلة من قولك خلف فلن خلفة قرن منهم قرن

ًا في هذا المر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى: {ثم فلن
جعلناكم خلئف في الرض من بعدهم لننظر كيف تعملون}, وأمن
ذلك قيل للسلطان العظم خليفة لنه خلف الذي كان قبله فقام

ًا, قال: وأكان محمد بن إسحاق يقول في قوله بالمر فكان منه خلف
ًا يعمرها ًا وأعامر تعالى: {إني جاعل في الرض خليفة}, يقول ساكن

ًا ليس منكم. قال ابن جرير: وأحدثنا أبو كريب حدثنا وأيسكنها خلق
عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روأق عن الضحاك

عن ابن عباس قال: إن أوأل من سكن الرض الجن, فأفسدوأا فيها
ًا, قال فبعث الله إليهم وأسفكوا فيها الدماء وأقتل بعضهم بعض

إبليس فقتلهم إبليس وأمن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور
وأأطراف الجبال, ثم خلق فأسكنه إياها, فلذلك قال: {إني جاعل

في الرض خليفة}. وأقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن
ابن سابط: {إني جاعل في الرض خليفة, قالوا: أتجعل فيها من

يفسد فيها وأيسفك الدماء} قال: يعنون به بني آدم, وأقال عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملئكة: إني أريد أن أخلق في

ًا وأأجعل فيها خليفة وأليس لله عز وأجل خلق إل الملئكة الرض خلق
وأالرض وأليس فيها خلق, قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وأقد
تقدم ما روأاه السدي عن ابن عباس وأابن مسعود وأغيرهما من
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الصحابة: أن الله أعلم الملئكة بما تفعله ذرية آدم فقالت الملئكة
ًا ما روأاه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوأا ذلك, وأتقدم آنف

في الرض قبل بني آدم, فقالت الملئكة ذلك فقاسوا هؤلء
بأوألئك. وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد

الطنافسي حدثنا أبو معاوأية حدثنا العمش عن بكر بن الخنس عن
مجاهد عن عبد الله بن عمر, قال: كان الجن بنو الجان في الرض
قبل أن يخلق آدم بألفي سنة, فأفسدوأا في الرض وأسفكوا الدماء
ًا من الملئكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور فبعث الله جند

فقال الله للملئكة: إني جاعل في الرض خليفة, قالوا: أتجعل فيها
من يفسد فيها وأيسفك الدماء ؟ قال إني أعلم ما ل تعلمون. وأقال

أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله
تعالى: {إني جاعل في الرض خليفة ـ إلى قوله ـ وأأعلم ما تبدوأن
وأما كنتم تكتمون} قال خلق الله الملئكة يوم الربعاء وأخلق الجن
يوم الخميس وأخلق آدم يوم الجمعة, فكفر قوم من الجن فكانت
الملئكة تهبط إليهم في الرض فتقاتلهم ببغيهم, وأكان الفساد في

الرض, فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن
وأيسفك الدماء كما سفكوا, قال ابن أبي حاتم وأحدثنا الحسن بن
محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة

حدثنا الحسن قال: قال الله للملئكة إني جاعل في الرض خليفة,
ًا علمه ًا وأطوى علم قال لهم إني فاعل فآمنوا بربهم فعلمهم علم

وألم يعلموه, فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها
وأيسفك الدماء ؟ قال إني أعلم ما ل تعلمون. قال الحسن: إن

الجن كانوا في الرض يفسدوأن وأيسفكون الدماء, وألكن جعل الله
في قلوبهم أن ذلك سيكون, فقالوا بالقول الذي علمهم. وأقال عبد

الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: {أتجعل فيها من يفسد
فيها} كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الرض خلق أفسدوأا فيها

وأسفكوا الدماء, فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وأقال
ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن

معروأف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي
يقول السجل ملك, وأكان هاروأت وأماروأت من أعوانه, وأكان له في
كل يوم ثلثا لمحات في أم الكتاب, فنظر نظرة لم تكن له فأبصر

فيها خلق آدم وأما كان فيه من المور فأسر إلى هاروأت وأماروأت
وأكانا في أعوانه قلما قال تعالى, {إني جاعل في الرض خليفة

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء}. قال ذلك
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استطالة على الملئكة. وأهذا أثر غريب وأبتقدير صاحته إلى أبي

جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب,
وأفيه نكارة توجب رده, وأالله أعلم, وأمقتضاه أن الذين قالوا ذلك
إنما كانوا اثنين فقط, وأهو خلف السياق وأأغرب منه ما روأاه ابن
ًا حيث قال: حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله أبي حاتم أيض

حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول إن
الملئكة الذين قالوا: {أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء
وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس لك} كانوا عشرة آلف فخرجت نار

ًا إسرائيلي منكر كالذي قبله, من عند الله فأحرقتهم, وأهذا أيض
وأالله أعلم. قال ابن جريج وأإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن

من خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء وأقال
ابن جرير وأقال بعضهم إنما قالت الملئكة ما قالت أتجعل فيها من

يفسد فيها وأيسفك الدماء لن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك
بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم, فسألته الملئكة فقالت
على التعجب منها: وأكيف يعصونك يا رب وأأنت خالقهم ؟ فأجابهم

ربهم {إني أعلم ما ل تعلمون} يعني أن ذلك كائن منهم وأإن لم
ًا قال: وأقال بعضهم ذلك تعلموه أنتم, وأمن بعض ما تروأنه لي طائع
من الملئكة على وأجه السترشاد عما لم يعلموه من ذلك, فكأنهم

قالوا يا رب خبرنا ـ مسألة استخبار منهم ل على وأجه النكار ـ
وأاختاره ابن جرير, وأقال سعيد عن قتادة قوله تعالى: {وأإذ قال

ربك للملئكة إني جاعل في الرض خليفة} قال استشار الملئكة
في خلق آدم, فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء ـ
وأقد علمت الملئكة أنه ل شيء أكره عند الله من سفك الدماء
وأالفساد في الرض ـ وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس لك, قال إني

أعلم ما ل تعلمون فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة
أنبياء وأرسل وأقوم صاالحون وأساكنو الجنة, قال وأذكر لنا عن ابن
عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلم

ًا أكرم عليه منا وأل أعلم منا فابتلوا قالت الملئكة ما الله خالق خلق
بخلق آدم, وأكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات وأالرض بالطاعة

ًا قالتا أتينا طائعين} وأقوله ًا أوأ كره فقال الله تعالى: {ائتيا طوع
تعالى: {وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس لك} قال عبد الرزاق عن
معمر عن قتادة, قال: التسبيح التسبيح وأالتقديس الصلة, وأقال

السدي عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن
ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة وأنحن نسبح بحمد وأنقدس لك
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قال يقولون نصلي لك, وأقال مجاهد وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس
لك, قال نعظمك وأنكبرك, وأقال الضحاك التقديس التطهير, وأقال
محمد بن إسحاق وأنحن نسبح بحمدك وأنقدس لك, قال: ل نعصي

ًا تكرهه. وأقال ابن جرير التقديس هو التعظيم وأل نأتي شيئ
وأالتطهير. وأمنه قولهم سبوح قدوأس يعني بقولهم سبوح تنزيه له,

وأبقولهم قدوأس طهارة وأتعظيم له, وأكذلك قيل للرض أرض
ًا {وأنحن مقدسة يعني بذلك المطهرة, فمعنى قول الملئكة إذ

نسبح بحمدك} ننزهك وأنبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك
{وأنقدس لك} ننسبك إلى ما هو من صافاتك من الطهارة من

الدناس وأما أضاف إليك أهل الكفر بك. وأفي صاحيح مسلم عن أبي
ذر رضي الله عنه أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم سئل أي

الكلم أفضل ؟ قال: «ما اصاطفى الله لملئكته سبحان الله
وأبحمده» وأروأى البيهقي عن عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله
ًا في السموات صالى الله عليه وأسلم ليلة أسري به سمع تسبيح

العل «سبحان العلي العلى سبحانه وأتعالى» {قال إني أعلم ما ل
تعلمون} قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة
أنبياء وأرسل وأقوم صاالحون وأساكنو الجنة. وأسيأتي عن ابن مسعود
وأابن عباس وأغير وأاحد من الصحابة وأالتابعين أقول في حكمة قوله

تعالى: {قال إني أعلم ما ل تعملون}.
وأقد استدل القرطبي وأغيره بهذه الَية على وأجوب نصب الخليفة  

ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وأيقطع تنازعهم وأينتصر
لمظلوهم من ظالمهم وأيقيم الحدوأد وأيزجر عن تعاطي الفواحش

إلى غير ذلك من المور المهمة التي ل تمكن إقامتها إل بالمام وأما
ل يتم الواجب إل به فهو وأاجب. وأالمامة تنال بالنص كما يقوله

طائفة من أهل السنة في أبي بكر, أوأ باليماء إليه كما يقول
آخروأن منهم, أوأ باستخلف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق

بعمر بن الخطاب أوأ بتركه شورى في جماعة صاالحين كذلك كما
فعله عمر, أوأ باجتماع أهل الحل وأالعقد على مبايعته أوأ بمبايعته

وأاحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وأحكى على ذلك إمام
الحرمين الجماع. وأالله أعلم. أوأ بقهر وأاحد الناس على طاعته

فتجب لئل يؤدي ذلك إلى الشقاق وأالختلف. وأقد نص عليه
الشافعي وأهل يجب الشهاد على عقد المام ؟ فيه خلف, فمنهم
من قال ل يشترط وأقيل بلى وأيكفي شاهدان, وأقال الجبائي يجب

أربعة وأعاقد وأمعقود له, كما ترك عمر رضي الله عنه المر شورى
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بين ستة فوقع المر على عاقد وأهو عبد الرحمن بن عوف, وأمعقود
له وأهو عثمان, وأاستنبط وأجوب الربعة الشهود من الربعة الباقين

وأفي هذا نظر, وأالله أعلم.
ًا   ًا بصير ًا عدلً مجتهد ًا عاقلً مسلم ًا بالغ ًا حر وأيجب أن يكون ذكر

ًا على الصحيح وأل ًا سليم العضاء بالحروأب وأالَراء قرشي خبير
ًا للغلة الروأافض, يشترط الهاشمي وأل المعصوم من الخطأ خلف

وألو فسق المام هل ينعزل أم ل ؟ فيه خلف, وأالصحيح أنه ل
ًا عندكم ًا بواح ينعزل لقوله عليه الصلة السلم, «إل أن تروأا كفر

من الله فيه برهان» وأهل له أن يعزل نفسه فيه خلف, وأقد عزل
الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وأسلم المر إلى معاوأية لكن
هذا لعذر وأقد مدح على ذلك, فأما نصب إمامين في الرض أوأ أكثر

فل يجوز لقوله عليه الصلة وأالسلم «من جاءكم وأأمركم جميع
ًا من كان» وأهذا قول الجمهور, يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائن

وأقد حكى الجماع على ذلك غير وأاحد منهم إمام الحرمين, وأقالت
الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي وأ معاوأية إمامين وأاجبي
الطاعة, قالوا وأإذا جاز بعث نبيين في وأقت وأاحد وأأكثر جاز ذلك

في المام لن النبوة أعلى رتبة بل خلف, وأحكى إمام الحرمين عن
الستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت القطار

وأاتسعت القاليم بينهما, وأتردد إمام الحرمين في ذلك, قلت وأهذا
يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق وأالفاطميين بمصر

وأالمويين بالمغرب وألنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب
الحكام إن شاء الله تعالى.

ِني ُئو ِب ْن أ
َ َقاَل  َف ِة  َك ِئ َ ْلَمل َلى ا َع ُهْم  َعَرَض ُثّم  َها  ّل ُك َء  َدَم الْسَمآ ّلَم آ َع َوأ  **

ِإلّ َما َنآ  َل ْلَم  َنَك لَ ِع ْبَحا ْا ُس ُلو َقا ِقيَن *   ِد ُتْم صَاا ْن ُك ِإن  ِء  ُؤلَ َهـ ِء  َأْسَمآ ِب
َدُم َياآ َقاَل  ِكيُم *   ْلَح ِليُم ا َع ْل ْنَت ا َأ ّنَك  ِإ َنآ  َت ّلْم َلّمآ َع َف ِهْم  ِئ َأْسَمآ ِب ُهْم  ْئ ِب أن

َ

َوأاِت ْيَب الّسَما َغ َلُم  ْع َأ ِنَي  ِإ ُكْم  ّل ُقْل  َأ َلْم  َأ َقاَل  ِهْم  ِئ َأْسَمآ ِب ُهْم  َأ َب ْن َأ

ُتُموَن ْك َت ُتْم  ْن ُك َوأَما  ُدوأَن  ْب ُت َلُم َما  ْع َأ َوأ  َوأالْرِض 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملئكة بما اختصه   

من علم أسماء كل شيء دوأنهم وأهذا كان بعد سجودهم له,وأإنما
قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وأعدم علمهم

بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك, فأخبرهم تعالى بأنه يعلم
الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم ما ل يعلمون, وألهذا ذكر
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شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى: {وأعلم آدم
السماء كلها} قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس {وأعلم آدم

ًا وأالدوأاب فقيل: ًا إنسان السماء كلها} قال: علمه أسماء وألده إنسان
هذا الحمار, هذا الجمل, هذا الفرس, وأقال الضحاك عن ابن عباس
{وأعلم آدم السماء كلها} قال: هي هذه السماء التي يتعارف بها

الناس إنسان وأدابة وأسماء وأأرض وأسهل وأبحر وأخيل وأحمار وأأشباه
ذلك من المم وأغيرها, وأروأى ابن أبي حاتم وأابن جرير من حديث

عاصام بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس {وأعلم آدم
السماء كلها} قال علمه اسم الصحفة وأالقدر, قال نعم حتى

الفسوة وأالفسية, وأقال مجاهد {وأعلم آدم السماء كلها} قال
علمه اسم كل دابة وأكل طير وأكل شيء, كذلك روأي عن سعيد بن
جبير وأقتادة وأغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء, وأقال
الربيع في روأاية عن أسماء الملئكة. وأقال حميد الشامي أسماء

النجوم. وأقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم, وأاختار
ابن جرير أنه علمه أسماء الملئكة وأأسماء الذرية لنه قال {ثم
عرضهم} وأهذا عبارة عما يعقل وأهذا الذي رجح به ليس بلزم,

فإنه ل ينفي أن يدخل معهم غيرهم, وأيعبر عن الجميع بصيغة من
يعقل للتغليب كما قال تعالى {وأالله خلق كل دابة من ماء فمنهم

من يمشي على بطنه وأمنهم من يمشي على رجلين وأمنهم من
يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير}

وأقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن, وأقرأ أبي بن كعب ثم
عرضها أي المسميات. وأالصحيح أنه علمه أسماء الشياء كلها

ذوأاتها وأصافاتها وأأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة وأالفسية
يعني أسماء الذوأات وأالفعال المكبر وأالمصغر, وألهذا قال البخاري
في تفسير هذه الَية في كتاب التفسير من صاحيحه: حدثنا مسلم

بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله
صالى الله عليه وأسلم قال: وأقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صالى الله عليه وأسلم

قال «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا
فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأأسجد لك

ملئكته وأعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا
ًا من مكاننا هذا, فيقول لست هناكم, وأيذكر ذنبه فيستحي. ائتوا نوح

فإنه أوأل رسول بعثه الله إلى أهل الرض فيأتونه فيقول لست
هناكم, وأيذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. فيقول ائتوا
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خليل الرحمن, فيأتونه فيقول لست هناكم, فيقول ائتوا موسى
ًا كلمه الله وأأعطاه التوراة فيقول لست هناكم. فيذكر قتل عبد

النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول ائتوا عيسى عبد الله
ًا وأرسوله وأكلمة الله وأروأحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمد

ًا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى عبد
ًا فيدعني أستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي وأقعت ساجد
ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وأسل تعطه وأقل يسمع وأاشفع

ًا تشفع, فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حد
فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي
ًا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي حد

في النار إل من حبسه القرآن وأوأجب عليه الخلود» هكذا ساق
البخاري هذا الحديث ههنا, وأقد روأاه مسلم وأالنسائي من حديث

هشام وأهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به, وأأخرجه
مسلم وأالنسائي وأابن ماجه من حديث سعيد وأهو ابن أبي عروأبة

عن قتادة, وأوأجه إيراده ههنا, وأالمقصود منه قوله عليه الصلة
وأالسلم فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده

وأأسجد لك ملئكته وأعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه
علمه أسماء جميع المخلوقات, وألهذا قال {ثم عرضهم على

الملئكة} يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر عن
قتادة, قال ثم عرض تلك السماء على الملئكة {فقال أنبئوني

بأسماء هؤلء إن كنتم صاادقين} وأقال السدي في تفسيره عن أبي
مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود

وأعن ناس من الصحابة {وأعلم آدم السماء كلها} ثم عرض الخلق
على الملئكة, وأقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض أصاحاب
السماء على الملئكة, وأقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا

الحسين حدثني الحجاج عن جرير بن حازم وأمبارك بن فضالة عن
الحسن وأأبي بكر عن الحسن وأقتادة قال: علمه اسم كل شيء,

وأجعل يسمي كل شيء باسمه وأعرضت عليه أمة أمة, وأبهذا
السناد عن الحسن وأقتادة في قوله تعالى: {إن كنتم صاادقين}
ًا إل كنتم أعلم منه فأخبروأني بأسماء هؤلء إن إني لم أخلق خلق
كنتم صاادقين, وأقال الضحاك عن ابن عباس {إن كنتم صاادقين}

إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الرض خليفة, وأقال السدي عن
أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود
وأعن ناس من الصحابة إن كنتم صاادقين أن بني آدم يفسدوأن في
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الرض وأيسفكون الدماء, وأقال ابن جرير وأأوألى القوال في ذلك

تأوأيل ابن عباس وأمن قال بقوله, وأمعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء
من عرضته عليكم أيها الملئكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها

وأيسفك الدماء. من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك وأنقدس لك.
إن كنتم صاادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الرض من
غيركم عصاني وأذريته وأأفسدوأا وأسفكوا الدماء وأإن جعلتكم فيها

أطعتموني وأاتبعتم أمري بالتعظيم لي وأالتقديس, فإذا كنتم ل
تعلمون أسماء هؤلء الذين عرضت عليكم وأأنتم تشاهدوأنهم فأنتم

بما هو غير موجود من المور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا
غير عالمين {قالوا سبحانك ل علم لنا إلَ ما علمتنا إنك أنت العليم

الحكيم} هذا تقديس وأتنزيه من الملئكة لله تعالى أن يحيط أحد
ًا إل ما علمهم الله بشيء من علمه إل بما شاء وأأن يعلموا شيئ

تعالى وألهذا قالوا {سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم} أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأأمرك وأفي

تعليمك من تشاء وأمنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك وأالعدل
التام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا حفص بن

غياثا عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: سبحان الله,
قال تنزيه الله نفسه عن السوء, ثم قال عمر لعلي وأأصاحابه عنده

ل إله إل الله قد عرفناه, فما سبحان الله ؟ فقال لي علي: كلمة
أحبها الله لنفسه وأرضيها وأأحب أن تقال, قال: وأحدثنا أبي حدثنا

ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مهران
عن سبحان الله, قال: اسم يعظم الله به, وأيحاشى به من السوء.

قوله تعالى: {قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم  
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات وأالرض وأأعلم ما تبدوأن

وأما كنتم تكتمون} قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل أنت
ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد السماء كلها حتى بلغ الغراب,

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم} قال اسم {وأقال مجاهد في قول الله
الحمامة وأالغراب وأاسم كل شيء, وأروأي عن سعيد بن جبير

وأالحسن وأقتادة نحو ذلك, فلما ظهر آدم عليه السلم على الملئكة
عليهم السلم في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الشياء,
قال الله تعالى للملئكة {ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات

وأالرض وأأعلم ما تبدوأن وأما كنتم تكتمون} أي ألم أتقدم إليكم إني
أعلم الغيب الظاهر وأالخفي كما قال تعالى {وأإن تجهر بالقول فإنه

ًا عن الهدهد أنه قال لسليمان يعلم السر وأأخفى} وأكما قال إخبار
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{أل يسجدوأا لله الذي يخرج الخبء في السموات وأالرض وأيعلم

ما تخفون وأما تعلنون * الله ل إله إل هو رب العرش العظيم}
وأقيل في قوله تعالى: {وأأعلم ما تبدوأن وأما كنتم تكتمون} غير ما
ذكرناه, فروأى الضحاك عن ابن عباس {وأأعلم ما تبدوأن وأما كنتم

تكتمون} قال يقول: أعلم السر كما أعلم العلنية يعني ما كتم
إبليس في نفسه من الكبر وأالغترار, وأقال السدي عن أبي مالك

وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود وأعن
ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك

الدماء الَية, فهذا الذي أبدوأا {وأما كنتم تكتمون} يعني ما أسر
إبليس في نفسه من الكبر وأكذلك قال سعيد بن جبير وأمجاهد

وأالسدي وأالضحاك الثوري. وأاختار ذلك ابن جرير وأقال أبو العالية
ًا إل وأالربيع بن أنس وأالحسن وأقتادة هو قولهم لم يخلق ربنا خلق

كنا أعلم منه وأأكرم عليه منه, وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن
أنس {وأأعلم ما تبدوأن وأما كنتم تكتمون} فكان الذي أبدوأا هو

قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء, وأكان الذي كتموا
ًا إل كنا نحن أعلم منه وأأكرم, بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلق

فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم وأالكرم, وأقال ابن جرير:
حدثنا يونس حدثنا ابن وأهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في

قصة الملئكة وأآدم, فقال الله للملئكة: كما لم تعلموا هذه السماء
فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوأا فيها, هذا عندي قد

علمته وألذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني وأمن
يطيعني, قال وأقد سبق من الله {لملن جهنم من الجنة وأالناس

أجمعين} قال: وألم تعلم الملئكة ذلك وألم يدروأه, فقال: فلما رأوأا
ما أعطى الله آدم من العلم أقروأا له بالفضل. وأقال ابن جرير

وأأوألى القوال في ذلك قول ابن عباس وأهو أن معنى قوله تعالى:
{وأأعلم ما تبدوأن} وأأعلم مع علمي غيب السموات وأالرض وأما
تظهروأنه بألسنتكم وأما كنتم تخفون في أنفسكم, فل يخفى علي

أي شيء سواء عندي سرائركم وأعلنيتكم وأالذي أظهروأه بألسنتهم
قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها, وأالذي كانوا يكتمون ما كان

ًا إبليس من الخلف على الله في أوأامره وأالتكبر عن عليه منطوي
طاعته, قال: وأصاح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وأهزموا,

وأإنما قتل الواحد أوأ البعض وأهزم الواحد أوأ البعض, فيخرج الخبر
عن المهزوأم منه وأالمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال

تعالى: {إن الذين ينادوأنك من وأراء الحجرات} ذكر أن الذي نادى
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ًا من بني تميم, قال وأكذلك قوله {وأأعلم ما تبدوأن إنما كان وأاحد

وأما كنتم تكتمون}.

َبَر ْك َت َوأاْس َبَى  َأ ِليَس  ْب ِإ ِإلّ  ْا  ُدوأ َفَسَج َدَم  َ ْا ل ُدوأ ِة اْسُج َك ِئ َ ْلَمل ِل َنا  ْل ُق ْذ  ِإ َوأ  **
ِريَن ِف َكا ْل َكاَن ِمَن ا  َوأ

وأهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لَدم امتن بها على ذريته   
حيث أخبر أنه تعالى أمر الملئكة بالسجود لَدم, وأقد دل على ذلك
ًا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم, وأحديث موسى أحاديث أيض
عليه السلم «رب أرني آدم الذي أخرجنا وأنفسه من الجنة, فلما
اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده وأنفخ فيه من روأحه

وأأسجد له ملئكته» وأقال وأذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله.
وأقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عثمان بن سعيد, حدثنا بشر

بن عمارة عن أبي روأق, عن الضحاك, عن ابن عباس, قال: كان
إبليس من حي من أحياء الملئكة يقال لهم الجن, خلقوا من نار
ًا من السموم من بين الملئكة, وأكان اسمه الحارثا, وأكان خازن
خزان الجنة, قال: وأخلقت الملئكة كلهم من نور غير هذا الحي,

قال: وأخلقت الجن الذين ذكروأا في القرآن من مارج من نار وأهو
لسان النار الذي يكون فيه طرفها إذا ألهبت, قال: وأخلق النسان

من طين, فأوأل من سكن الرض الجن فأفسدوأا فيها, وأسفكوا
ًا, قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند الدماء, وأقتل بعضهم بعض

من الملئكة وأهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن فقتلهم إبليس
وأمن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأأطراف الجبال فلما فعل

ًا لم يصنعه أحد, إبليس ذلك اغتر في نفسه, فقال: قد صانعت شيئ
قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه وألم تطلع عليه الملئكة الذين

كانوا معه فقال الله للملئكة الذين كانوا معه: {إني جاعل في
الرض خليفة}. فقالت الملئكة أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك

الدماء كما أفسدت الجن وأسفكت الدماء, وأإنما بعثتنا عليهم
لذلك ؟ فقال الله تعالى. {إني أعلم ما ل تعلمون} يقول إني

اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه, من كبره
وأاغتراره, قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت, فخلق الله آدم من طين

ٍأ مسنون منتن, وأإنما كان حمأ لزب, وأاللزب اللزج الصلب من حم
ًا بعد التراب, فخلق منه آدم بيده, قال: فمكث أربعين ليلة مسنون
ًا ملقى, وأكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت, جسد
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فهو قول الله تعالى {من صالصال كالفخار} يقول كالشيء

المنفرج الذي ليس بمصمت, قال: ثم يدخل في فيه وأيخرج من
ًا للصلصلة وألشيء ما دبره, وأيخرج من فيه, ثم يقول لست شيئ

خلقت, وألئن سلطت عليك لهلكنك, وألئن سلطت علّي لعصينك,
قال: فلما نفخ الله فيه روأحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل ل

ًا, فلما انتهت النفخة ًا وأدم يجري شيء منها في جسده إل صاار لحم
إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب

لينهض فلم يقدر, فهو قول الله تعالى {وأخلق النسان عجولً} قال
ًا ل صابر له على سراء وأل ضراء قال: فلما تمت النفخة في ضجر
جسده عطس فقال {الحمد لله رب العالمين} بإلهام الله, فقال
الله له «يرحمك الله يا آدم» قال: ثم قال تعالى للملئكة الذين

كانوا مع إبليس خاصاة دوأن الملئكة الذين في السموات. اسجدوأا
لَدم فسجدوأا كلهم إل إبليس أبى وأاستكبر لما كان حدثا نفسه من

ًا وأأقوى الكبر وأالغترار, فقال: ل أسجد له وأأنا خير منه وأأكبر سن
ًا, خلقتني من نار وأخلقته من طين, يقول إن النار أقوى من خلق
الطين, قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله, أي آيسه من

ًا عقوبة لمعصيته, ثم علم آدم ًا رجيم الخير كله وأجعله شيطان
السماء كلها وأهي هذه السماء التي يتعارف بها الناس: إنسان

وأدابة وأأرض وأسهل وأبحر وأجبل وأحمار وأأشبه ذلك من المم
وأغيرها ثم عرض هذه السماء على أوألئك الملئكة يعني الملئكة

الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم, وأقال لهم
{أنبئوني بأسماء هؤلء} أي يقول أخبروأني بأسماء هؤلء {إن كنتم
صاادقين} إن كنتم تعلمون, لم أجعل في الرض خليفة, قال: فلما
علمت الملئكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب

ًا الذي ل يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم {قالوا سبحانك} تنزيه
لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنا إليك {ل علم لنا إل ما

ًا منهم من علم الغيب إل ما علمتنا كما علمت آدم علمتنا} تبري
فقال {يا آدم أنبئهم بأسمائهم} يقول أخبرهم بأسمائهم {فلما
أنبأهم بأسمائهم, قال: ألم أقل لكم} أيها الملئكة خاصاة {إني

أعلم غيب السموات وأالرض} وأل يعلم غيري {وأأعلم ما تبدوأن}
يقول ما تظهروأن {وأما كنتم تكتمون} يقول أعلم السر كما أعلم

العلنية, يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر وأالغترار, هذا
سياق غريب وأفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها وأهذا السناد

إلى ابن عباس يروأى به تفسير مشهور, وأقال السدي في تفسيره
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عن أبي مالك, وأعن أبي صاالح, عن ابن عباس وأعن مرة, عن ابن

مسعود وأعن أناس من أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم: لما
فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش. فجعل إبليس على

ملك السماء الدنيا, وأكان من قبيلة من الملئكة يقال لهم الجن,
ًا وأإنما سموا الجن لنهم خزان الجنة, وأكان إبليس مع ملكه خازن

فوقع في صادره الكبر وأقال ما أعطاني الله هذا إل لميزة لي على
الملئكة, فلما وأقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه,

فقال الله للملئكة {إني جاعل في الرض خليفة} فقالوا: ربنا وأما
يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدوأن في الرض

ًا, قالوا: {ربنا أتجعل فيها من يفسد وأيتحاسدوأن وأيقتل بعضهم بعض
فيها, وأيسفك الدماء, وأنحن نسبّح بحمدك وأنقدس لك ؟ قال إني
أعلم ما ل تعلمون} يعني من شأن إبليس فبعث الله جبريل إلى
الرض ليأتيه بطين منها, فقالت الرض: إني أعوذ با لله منك أن

تنقص مني أوأ تشينني, فرجع وألم يأخذ, وأقال: يا رب إنها عاذت بك
فأعذتها, فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها, فرجع فقال كما قال

جبريل, فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال وأأنا أعوذ با لله أوأ
أرجع وألم أنفذ أمره, فأخذ من وأجه الرض وأخلط وألم يأخذ من

مكان وأاحد وأأخذ من تربة حمراء وأبيضاء وأسوداء فلذلك خرج بنو
ًا, وأاللزب هو ًا لزب آدم مختلفين فصعد به فبل التراب حتى عاد طين

ًا من الذي يلتزق بعضه ببعض, ثم قال للملئكة {إني خالق بشر
طين * فإذا سويته وأنفخت فيه روأحي فقعوا له ساجدين} فخلقه

الله بيده لئل يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي وألم
ًا من طين أربعين سنة من ًا, فكان جسد أتكبر أنا عنه بخلقه بشر

مقدار يوم الجمعة, فمرت به الملئكة ففزعوا منه لما رأوأه, فكان
ًا منه إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما أشدهم فزع

يصوت الفخار يكون له صالصلة, فذلك حين يقول {من صالصال
كالفخار} يقول لمر ما خلقت, وأدخل من فيه وأخرج من دبره وأقال

للملئكة: ل ترهبوا من هذا فإن ربكم صامد وأهذا أجوف, لئن
سلطت عليه لهلكنه, فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وأجل أن
ينفخ فيه الروأح, قال الملئكة: إذا نفخت فيه من روأحي فاسجدوأا

له, فلما نفخ فيه الروأح فدخل الروأح في رأسه عطس فقالت
الملئكة قل الحمد لله, فقال الحمد لله, فقال له الله «رحمك

ربك» فلما دخلت الروأح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة, فلما دخل
الروأح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروأح رجليه
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عجلن إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله تعالى {خلق النسان
من عجل} فسجد الملئكة كلهم أجمعون إل إبليس أبى أن يكون
مع الساجدين, أبى وأاستكبر وأكان من الكافرين, قال الله له: ما
منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي ؟ قال أنا خير منه لم
أكن لسجد لبشر خلقته من طين قال الله له: {فاهبط منها فما

يكون لك} يعني ما ينبغي لك {أن تتكبر فيها فاخرج إنك من
الصاغرين} وأالصغار هو الذل, قال {وأعلم آدم السماء كلها} ثم
عرض الخلق على الملئكة فقال {أنبئوني بأسماء هؤلء إن كنتم

صاادقين} أن بني آدم يفسدوأن في الرض وأيسفكون الدماء,
فقالوا: {سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم}
قال الله: {يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم
أقل لكم إني أعلم غيب السموات وأالرض وأأعلم وأما تبدوأن ما

كنتم تكتمون} قال: قولهم {أتجعل فيها من يفسد فيها} فهذا الذي
أبدوأا {وأأعلم ما تكتمون} يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر,

فهذا السناد إلى هؤلء الصحابة مشهور في تفسير السدي وأيقع
فيه إسرائيليات كثيرة, فلعل بعضها مدرج ليس من كلم الصحابة,

أوأ أنهم أخذوأا من بعض الكتب المتقدمة, وأالله أعلم. وأالحاكم يروأي
في مستدركه بهذا السناد بعينه وأيقول أشياء وأيقول على شرط

البخاري.
وأالغرض أن الله تعالى لما أمر الملئكة بالسجود لَدم, دخل  

إبليس في خطابهم لنه وأإن لم يكن من عنصرهم إل أنه كان قد
تشبه بهم وأتوسم بأفعالهم, فلهذا دخل في الخطاب لهم وأذم في

مخالفة المر, وأسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: {إل
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} وألذا قال محمد بن

إسحاق عن خلد عن عطاء عن طاوأس عن ابن عباس, قال: كان
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملئكة اسمه عزازيل وأكان من
ًا, فذلك ًا, وأأكثرهم علم سكان الرض وأكان من أشد الملئكة اجتهاد

ًا, وأفي روأاية عن خلد دعاه إلى الكبر, وأكان من حي يسمونه جن
عن عطاء عن طاوأس أوأ مجاهد عن ابن عباس أوأ غيره بنحوه,

وأقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد
يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: كان إبليس اسمه عزازيل,

وأكان من أشرف الملئكة من ذوأي الجنحة الربعة, ثم أبلس بعد
وأقال سنيد, عن حجاج عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس: كان
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ًا على إبليس من أشراف الملئكة وأأكرمهم قبيلة, وأكان خازن

الجنان, وأكان له سلطان سماء الدنيا, وأكان له سلطان الرض,
وأهكذا روأى الضحاك وأغيره عن ابن عباس سواء. وأقال صاالح مولى
التوأمة عن ابن عباس: إن من الملئكة قبيلً يقال لهم الجن: وأكان

إبليس منهم, وأكان يسوس ما بين السماء وأالرض, فعصى,
ًا, روأاه ابن جرير, وأقال قتادة عن سعد ًا رجيم فمسخه الله شيطان

بن المسيب: كان إبليس رئيس ملئكة سماء الدنيا, وأقال ابن
جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن

الحسن, قال: ما كان إبليس من الملئكة طرفة عين قط, وأإنه
لصال الجن كما أن آدم أصال النس, وأهذا السناد صاحيح عن

الحسن, وأهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وأقال
شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملئكة

فأسره بعض الملئكة فذهب به إلى السماء, روأاه ابن جرير. وأقال
سنيد بن داوأد: حدثنا هشيم أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى

بن نمير وأعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود, قال:
ًا فكان مع كانت الملئكة تقاتل الجن فسبي إبليس وأكان صاغير

الملئكة يتعبد معها فلما أمروأا بالسجود لَدم سجدوأا, فأبى إبليس,
فلذلك قال تعالى: {إل إبليس كان من الجن} وأقال ابن جرير:

حدثنا محمد بن القزاز حدثنا أبو عاصام عن شريك عن رجل عن
ًا فقال اسجدوأا لَدم عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله خلق خلق

ًا آخر ًا فأحرقتهم, ثم خلق خلق فقالوا: ل نفعل فبعث الله عليهم نار
ًا من طين} اسجدوأا لَدم قال: فأبوا فبعث فقال: {إني خالق بشر
ًا فأحرقتهم, ثم خلق هؤلء فقال اسجدوأا لَدم قالوا الله عليهم نار

نعم, وأكان إبليس من أوألئك الذين أبوا أن يسجدوأا لَدم ـ وأهذا
ًا وأمثله ل يحتج به, غريب وأل يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلً مبهم

وأالله أعلم. وأقال ابنأبي حاتم حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا أبو
أسامة حدثنا صاالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة: قوله تعالى:

{وأكان من الكافرين} من الذين أبوا فأحرقتهم النار, وأقال أبو
جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية {وأكان من

الكافرين} يعني من العاصاين وأقال السدي {وأكان من الكافرين}
الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد, وأقال محمد بن كعب

القرضي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر وأالضللة وأعمل بعمل
الملئكة فصيره الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر, قال الله

تعالى: {وأكان من الكافرين} وأقال قتادة في قوله تعالى: {وأإذ
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قلنا للملئكة اسجدوأا لَدم} فكانت الطاعة لله وأالسجدة لَدم,
أكرم الله آدم أن أسجد له ملئكته, وأقال بعض الناس كان هذا

سجود تحية وأسلم وأإكرام كما قال تعالى: {وأرفع أبويه على
العرش وأخروأا له سجدا, وأقال يا أبت هذا تأوأيل رؤياي من قبل قد

ًا في المم الماضية وألكنه ًا} وأقد كان هذا مشروأع جعلها ربي حق
نسخ في ملتنا, قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدوأن

لساقفتهم وأعلمائهم, فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك,
ًا أن يسجد لبشر لمرت المرأة أن ًا بشر فقال: «ل لو كنت آمر

تسجد لزوأجها من عظم حقه عليها» وأرجحه الرازي, وأقال بعضهم
بل كانت السجدة لله وأآدم قبلة فيها كما قال تعالى: {أقم الصلة
لدلوك الشمس} وأفي هذا التنظير نظر, وأالظهر أن القول الوأل

ًا, وأهي طاعة ًا وأسلم ًا وأاحترام ًا وأإعظام أوألى, وأالسجدة لَدم إكرام
لله عّز وأجّل لنها امتثال لمره تعالى, وأقد قواه الرازي في تفيسره

وأضعف ما عداه من القولين الَخرين وأهما كونه جعل قبلة إذ ل
يظهر فيه شرف وأالَخر أن المراد بالسجود الخضوع ل النحناء

وأوأضع الجبهة على الرض وأهو ضعيف كما قال, وأقال قتادة في
قوله تعالى: {فسجدوأا إل إبليس أبى وأاستكبر وأكان من الكافرين}

حسد عدوأ الله إبليس آدم عليه السلم ما أعطاه من الكرامة,
وأقال: أنا ناري وأهذا طيني, وأكان بدء الذنوب الكبر, استكبر عدوأ
الله أن يسجد لَدم عليه السلم, قلت وأقد ثبت في الصحيح «ل

يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر» وأقد
كان في إبليس من الكبر ـ وأالكفر ـ وأالعناد ما اقتضى طرده

وأإبعاده عن جناب الرجمة وأحضرة القدس, قال بعض المعربين
وأكان من الكافرين أي وأصاار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال

{فكان من المغرقين} وأقال: {فتكونا من الظالمين} وأقال
الشاعر:

ًا بيوضها بتيهاء قفر وأالمطي كأنهاقطا الحزن قد كانت فراخ
أي قد صاارت وأقال ابن فورك: تقديره وأقد كان في علم الله من  

الكافرين, وأرجحه القرطبي, وأذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا
من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وأخوارق للعادات

ًا لبعض الصوفية وأالرافضة هذا فليس ذلك دالً على وأليته خلف
لفظه, ثم استدل على ما قال: بأنا ل نقطع بهذا الذي جرى الخارق

على يديه أن يوافي الله باليمان وأهو ل يقطع لنفسه لذلك يعني
وأالولي الذي يقطع له بذلك في نفس المر قلت وأقد استدل
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بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي بل قد يكون

ًا بما ثبت عن ابن صاياد أنه قال: هو على يد الفاجر وأالكافر أيض
الدخ حين خبأ له رسول الله صالى الله عليه وأسلم {فارتقب يوم

تأت السماء بدخان مبين} وأبما كا يصدر عنه أنه كان يمل الطريق
إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر, وأبما ثبت به الحاديث عن

الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر
السماء أن تمطر فتمطر, وأالرض أن تنبت فتنبت, وأتتبعه كنوز
الرض مثل اليعاسيب, وأأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير

ذلك من المور المهولة. وأقد قال يونس بن عبد العلى الصدفي
قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي
على الماء وأيطير في الهواء فل تغتروأا به حتى تعرضوا أمره على

الكتاب وأالسنة, فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله, بل إذا
رأيتم الرجل يمشي على الماء وأيطير في الهواء فل تغتروأا به حتى
تعرضوا أمره على الكتاب وأالسنة وأقد حكى الرازي وأغيره قولين

للعلماء: هل المأمور بالسجود لَدم خاص بملئكة الرض أوأ عام في
ملئكة السموات وأالرض, وأقد رجح كل من القولين طائفة, وأظاهر

الَية الكريمة العموم {فسجد الملئكة كلهم أجمعون إل إبليس}
فهذه أربعة أوأجه مقوية للعموم, وأالله أعلم.

ُتَما ْئ ْيُث ِش ًا َح َغد َها َر ْن ُكلَ ِم َوأ ّنَة  ْلَج ْوأُجَك ا َوأَز ْنَت  َأ ُكْن  َدُم اْس َياآ َنا  ْل ُق َوأ  **
َطاُن ْي ُهَما الّش ّل َأَز َف ِلِميَن *   ّظا ْل َنا ِمَن ا ُكو َت َف َة  ِه الّشَجَر ِذ َهـ َبا  ْقَر َت َوألَ 

ُكْم َل َوأ ّوأ  ُد َع ْعٍض  َب ِل ُكْم  ْعُض َب ْا  ُطو ِب ْه َنا ا ْل ُق َوأ ِه  ِفي َنا  َكا ُهَما ِمّما  َأْخَرَج َف َها  ْن َع
َلَى ِحيٍن  ِإ ٌءع  َتا َوأَم َقّر  َت ِفي الْرِض ُمْس

ًا عما أكرم به آدم: بعد أن أمر الملئكة    يقول الله تعالى إخبار
بالسجود له فسجدوأا إل إبليس وأأنه أباح له الجنة يسكن منها حيث
ًا: وأروأى الحافظ ًا طيب ًا وأاسع ًا أي هنيئ يشاء وأيأكل منها ما شاء رغد

أبو بكر بن مردوأيه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني, حدثنا
سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه

ًا كان ؟ قال: عن أبي ذر, قال: قلت يا رسول الله أريت آدم أنبي
ًا ـ فقال: {اسكن أنت ًا رسولً كلمه الله قبلً» ـ يعني عيان «نعم نبي

وأزوأجك الجنة} وأقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في
السماء أم في الرض ؟ وأالكثروأن على الوأل, وأحكى القرطبي عن

المعتزلة وأالقدرية القول بأنها في الرض, وأسيأتي تقرير ذلك في
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سورة العراف إن شاء الله تعالى, وأسياق الية يقتضي أن حواء

خلقت قبل دخول آدم الجنة وأقد صارح بذلك محمد بن إسحاق حيث
قال: لما فرغ  الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وأقد علمه
السماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله: {إنك أنت

العليم الحكيم} قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل
الكتاب من أهل التوراة وأغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس

ًا, ًا من أضلعه من شقه اليسر وألم مكانه لحم وأغيره, ثم أخذ ضلع
وأآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوأجته

حواء فسواها امرأة ليسكن إليها, فلما كشف عنه السنة وأهب من
نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون وأالله أعلم «لحمي وأدمي
ًا من نفسه وأزوأجتي» فسكن إليها, فلما زوأجه الله وأجعل له سكن

ًا حيث قال له قبلً: {يا آدم اسكن أنت وأزوأجك الجنة وأكل منها رغد
شئتما وأل تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين} وأيقال إن خلق
حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي

مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة وأعن ابن مسعود
وأعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأأسكن آدم الجنة

ًا ليس له زوأج يسكن إليه فنام نومة فكان يمشي فيها وأجش
فاستيقظ وأعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه, فسألها:

ما أنت ؟ قالت امرأة, قال: وألم خلقت ؟ قالت لتسكن إلي. قالت
له الملئكة ينظروأن ما بلغ من علمه, ما اسمها يا آدم, قال: حواء,

ِلَم سميت حواء ؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله: قالوا: وأ
ًا حيث شئتما}. {يا آدم اسكن أنت وأزوأجك الجنة وأكل منها رغد

وأأما قوله: {وأل تقربا هذه الشجرة} فهو اختبار من الله تعالى  
وأامتحان لَدم وأقد اختلف في هذه الشجرة ما هي, فقال السدي

عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه
السلم هي الكرم, وأكذا قال سعيد بن جبير وأالسدي وأالشعبي
ًا في خبر وأجعدة بن هبيرة وأمحمد بن قيس, وأقال السدي أيض

ذكره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مره عن
ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة {وأل تقربا هذه الشجرة} هي
الكرم. وأتزعم يهود أنها الحنطة. وأقال ابن جرير وأابن أبي حاتم:

حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الحمسي حدثنا أبو يحيى
الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس
قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلم هي السنبلة, وأقال

عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وأابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن
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المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي

السنبلة وأقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج
عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر وأقال ابن جرير: وأحدثني
المثنى بن إبراهيم, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا القاسم حدثني
رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن
الشجرة التي أكل منها آدم وأالشجرة التي تاب عندها آدم فكتب

إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وأهي
السنبلة, وأسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وأهي الزيتونة,
وأكذلك فسره الحسن البصري وأوأهب بن منبه وأعطية العوفي وأأبو
مالك وأمحارب بن دثار وأعبد الرحمن بن أبي ليلى, وأقال محمد بن
إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وأهب بن منبه أنه كان يقول هي
َلَى البقر وأألين من الزبد وأأحلى ُك َك البر وألكن الحبة منها في الجنة 

من العسل, وأقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك {وأل
تقربا هذه الشجرة} قال النخلة: وأقال ابن جرير عن مجاهد {وأل
تقربا هذه الشجرة} قال التينة, وأبه قال قتادة وأابن جريج, وأقال

أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة
من أكل منها أحدثا, وأل ينبغي أن يكون في الجنة حدثا, وأقال عبد
الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران قال: سمعت وأهب

بن منبه يقول: لما أسكن الله آدم وأزوأجته الجنة وأنهاه عن أكل
الشجرة, وأكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض, وأكان لها

ثمر تأكله الملئكة لخلدهم وأهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم
وأزوأجته.

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال المام أبو جعفر  
بن جرير رحمه الله: وأالصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وأجل

ثناؤه: نهى آدم وأزوأجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دوأن
سائر أشجارها فأكل منها وأل علم عندنا بأي شجرة كانت على

لعباده دليلً على ذلك في القرآن وأل من التعيين, لن الله لم يضع
السنة الصحيحة, وأقد قيل: كانت شجرة البر وأقيل كانت شجرة

العنب وأقيل كانت شجرة التين, وأجائز أن تكون وأاحدة منها, وأذلك
علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه, وأإن جهله جاهل لم يضره

في تفسيره وأغيره جهله به, وأالله أعلم, وأكذلك رجح البهام الرازي
وأهو الصواب, وأقوله تعالى: {فأزلهما الشيطان عنها} يصح أن

ًا إلى الجنة فيكون معنى الكلم يكون الضمير في قوله عنها عائد
كما قرأ عاصام بن بهدلة وأهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما:
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ًا على أقرب المذكورين وأهو الشجرة فيكون وأيصح أن يكون عائد
معنى الكلم كما قال الحسن وأقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل,

فعلى هذا يكون تقدير الكلم {فأزلهما الشيطان عنها} أي بسببها,
كما قال تعالى: {يؤفك عنه من أفك} أي يصرف بسببه من هو

مأفوك, وألهذا قال تعالى {فأخرجهما مما كانا فيه} أي من اللباس
وأالمنزل الرحب وأالرزق الهنيء وأالراحة {وأقلنا اهبطوا بعضكم
ّوأ وألكم في الرض مستقّر وأمتاع إلى حين} أي قرار لبعض عد
وأأرزاق وأآجال ـ إلى حين ـ أي إلى وأقت وأمقدار معين ثم تقوم

القيامة, وأقد ذكر المفسروأن من السلف كالسدي بأسانيده وأأبي
ًا إسرائيلية عن قصة العالية وأوأهب بن منبه وأغيرهم ههنا أخبار

الحية وأإبليس, وأكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة وأوأسوسته,
وأسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة العراف فهناك القصة

أبسط منها ههنا, وأالله الموفق, وأقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا
علي بن الحسن بن إشكاب, حدثنا علي بن عاصام عن سعيد بن

أبي عروأبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال
ً رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن الله خلق آدم رجلً طوال
كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه

لباسه, فأوأل ما بدا منه عورته, فلما نظرإلى عورته جعل يشتد في
الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن: يا آدم مني

تفر» فلما سمع كلم الرحمن قال: يا رب ل, وألكن استحياء. قال:
وأحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وأخمسين

وأمائتين, حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصام
عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب, قال: قال رسول الله صالى

ًا فتعلقت الله عليه وأسلم: «لما ذاق آدم من الشجرة فر هارب
ًا مني ؟ قال: بل حياء منك, شجرة بشعره فنودي: يا آدم أفرار

قال: يا آدم اخرج من جواري فبعزتي ل يساكنني فيها من عصاني,
ًا ثم عصوني لسكنتهم دار وألو خلقت مثلك ملء الرض خلق

العاصاين» هذا حديث غريب وأفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة
وأأبي بن كعب رضي الله عنهما. وأقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن

ُلَويه عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوأية بن عمروأ عن زائدة َبا
عن عمار بن أبي معاوأية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس,

قال: ما أسكن آدم الجنة إل ما بين صالة العصر إلى غروأب
الشمس, ثم قال: صاحيح على شرط الشيخين وألم يخرجاه. وأقال
عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روأح عن هشام عن الحسن, قال:
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لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلثون وأمائة سنة
من أيام الدنيا. وأقال أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, قال:
خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أوأ العاشرة فأخرج آدم معه

ًا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وأهو الكليل غصن
من وأرق الجنة. وأقال السدي: قال الله تعالى: {اهبطوا منها

ًا} فهبطوا وأنزل آدم بالهند وأنزل معه الحجر السود وأقبضة جميع
من وأرق الجنة, فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصال ما يجاء

به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم, وأإنما
ًا على الجنة حين أخرج منها, وأقال عمران بن قبضها آدم أسف

عيينة. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس,
َدْحنا أرض الهند. وأقال ابن أبي حاتم: ِب قال: أهبط آدم من الجنة 

حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن عطاء عن
سعيد عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلم إلى أرض يقال
لها دحنا بين مكة وأالطائف. وأعن الحسن البصري قال: أهبط آدم
بالهند, وأحواء بجدة, وأإبليس بدستميسان من البصرة على أميال,
وأأهبطت الحية بأصابهان, روأاه ابن أبي حاتم. وأقال محمد بن أبي

حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارثا حدثنا محمد بن سابق حدثنا
عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم
بالصفا وأحواء بالمروأة. وأقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلم

ًا بين أصاابعه ًا رأسه, وأأهبط إبليس مشبك يداه على ركبتيه مطأطئ
ًا رأسه إلى السماء وأقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف رافع
عن قسامة بن زهير عن أبي موسى, قال: إن الله حين أهبط آدم
من الجنة إلى الرض علمه صانعة كل شيء وأزوأده من ثمار الجنة,
فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وأتلك ل تتغير, وأقال

الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز العرج عن أبي هريرة, قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «خير يوم طلعت فيه

الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وأفيه أدخل الجنة وأفيه أخرج
منها» روأاه مسلم وأالنسائي. وأقال الرازي: أعلم أن في هذه الَية
ًا عن كل المعاصاي من وأجوه (الوأل) أن من تصور ما ًا عظيم تهديد

جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على
وأجل شديد من المعاصاي, قال الشاعر:

ًا للمر غير مشاهدتصل الذنوب  ًا يرنو بعيني راقدوأمشاهد يا ناظر
إلى الذنوب وأترتجيدرج الجنان وأنيل فوز العابدأنسيت ربك حين

أخرج آدمامنها إلى الدنيا بذنب وأاحد
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:وأقال ابن القاسم  
وألكننا سبي العدوأ فهل ترىنعود إلى أوأطاننا وأنسلم 

ًا من أهل الجنة   قال الرازي عن فتح الموصالي أنه قال: كنا قوم
فسبانا إبليس إلى الدنيا, فليس لنا إل الهم وأالحزن حتى نرد إلى
الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج

منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء, فكيف تمكن
ًا, وأالقدري ًا قدري إبليس من دخول الجنة, وأقد طرد من هنالك طرد
ل يخالف وأل يمانع ؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول:

إن الجنة التي كان فيها آدم في الرض ل في السماء, كما قد
بسطنا هذا في أوأل كتابنا البداية وأالنهاية, وأأجاب الجمهور بأجوبة,

ًا, فأما على وأجه السرقة أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرم
وأالهانة, فل يمتنع, وألهذا قال بعضهم: كما جاء في التوراة أنه دخل
في فم الحية إلى الجنة. وأقد قال بعضهم: يحتمل أنه وأسوس لهما
وأهو خارج باب الجنة. وأقال بعضهم: يحتمل أنه وأسوس لهما وأهو

في الرض, وأهما في السماء, ذكرها الزمخشري وأغيره. وأقد أوأرد
القرطبي هْهنا أحاديث في الحيات وأقتلهن وأبيان حكم ذلك, فأجاد

وأأفاد.

ّواُب الّرِحيُم ّت َو ال ُه ّنُه  ِإ ِه  ْي َل َع َتاَب  َف ِلَماٍت  َك ِه  ّب َدُم ِمن ّر ّقَى آ َل َت َف  ** 
قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: {قال ربنا ظلمنا   

أنفسنا وأإن لم تغفر لنا وأترحمنا لنكونن من الخاسرين} وأروأي هذا
عن مجاهد وأسعيد بن جبير وأأبي العالية وأالربيع بن أنس وأالحسن

وأقتادة وأمحمد بن كعب القرظي وأخالد بن معدان وأعطاء
أسلم, وأقال أبو إسحاق الخراساني وأعبد الرحمن بن زيد بن

السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت ابن عباس فسألته ما
الكلمات التي تلقى آدم من ربه ؟ قال: علم شأن الحج, وأقال

سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع, أخبرني من سمع عبيد بن
عمير, وأفي روأاية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير, أنه قال:

قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن
تخلقني أوأ شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال «بل شيء كتبته

عليك قبل أن أخلقك» قال: فكما كتبته علي فاغفر لي, قال: فذلك
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قوله تعالى: {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه} وأقال السدي

عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات, قال: قال
آدم عليه السلم: يا رب ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له: بلى, وأنفخت

فّي من روأحك ؟ قيل له بلى, وأعطست فقلت يرحمك الله,
وأسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له: بلى, وأكتبت علي أن أعمل هذا ؟
قيل له: بلى, قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال:

نعم. وأهكذا روأاه العوفي وأسعيد بن جبير وأسعيد بن معبد عن ابن
عباس بنحوه, وأروأاه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن
ابن عباس, وأقال صاحيح السناد وألم يخرجاه, وأهكذا فسره السدي

ًا بهذا ًا شبيه وأعطية العوفي, وأقد روأى ابن أبي حاتم ههنا حديث
فقال: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب, حدثنا علي بن عاصام عن
سعيد بن أبي عروأبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب, قال:

قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «قال آدم عليه السلم:
أرأيت يا رب إن تبت وأرجعت أعائدي إلى الجنة ؟» قال: نعم فذلك

قوله {فتلقى آدم من ربه كلمات} وأهذا حديث غريب من هذا
الوجه وأفيه انقطاع, وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن
أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.

قال: إن آدم لما أصااب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت
ًا أدخلك الجنة» فهي الكلمات وأمن وأأصالحت ؟ قال الله «إذ

ًا {ربنا ظلمنا أنفسنا وأإن لم تغفر لنا وأترحمنا لنكونن الكلمات أيض
من الخاسرين} وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في

قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, قال:
كلمات: اللهم ل إله إل أنت سبحانك وأبحمدك, رب إني ظلمت

نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين, اللهم ل إله إل أنت سبحانك
وأبحمدك, رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين,

اللهم ل إله إل أنت سبحانك وأبحمدك, رب إني ظلمت نفسي فتب
علي إنك أنت التواب الرحيم. وأقوله تعالى {إنه هو التواب

الرحيم} أي إنه يتوب على من تاب إليه وأأناب كقوله {ألم يعلموا
ًا أوأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده} وأقوله: {وأمن يعمل سوء
ًا} وأغير ذلك يظلم نفسه} الَية, وأقوله: {وأمن تاب وأعمل صاالح
من الَيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب, وأيتوب على من

يتوب, وأهذا من لطفه بخلقه وأرحمته بعبيده, ل إله إل هو التواب
الرحيم.
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َي َدا ُه َع  ِب َت َفَمن  ًدى  ُه ّني  ُكم ّم ّن َي ِت أ
ْ َي ِإّما  َف ًا  َها َجِميع ْن ْا ِم ُطو ِب ْه َنا ا ْل ُق  **

َنآ ِت َيا ِبآ ْا  ُبو ّذ َك َوأ ْا  َفروأ َك ِذيَن  ّل َوأا ُنوَن *   َيْحَز ُهْم  َوألَ  ِهْم  ْي َل َع ٌءف  ْو َفلَ َخ
ُدوأَن ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا َأصْاَحاُب ال ِئَك  َلـ  ُأوأ

ًا عما أنذر به آدم وأزوأجته وأإبليس حين أهبطهم    يقول تعالى مخبر
من الجنة, وأالمراد الذرية, أنه سينزل الكتب وأيبعث النبياء وأالرسل
كما قال أبو العالية: الهدى: النبياء وأالرسل وأالبينات وأالبيان, وأقال
مقاتل بن حيان الهدى: محمد صالى الله عليه وأسلم, وأقال الحسن:

الهدى: القرآن, وأهذان القولن صاحيحان, وأقول أبي العالية أعم
{فمن اتبع هداي} أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأأرسلت
به الرسل {فل خوف عليهم} أي فيما يستقبلونه من أمر الَخرة

{وأل هم يحزنون} على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في
سورة طه {قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوأ فإما يأتينكم
ّتبع هداي فل يضل وأل يشقى} قال ابن عباس: فل مني هدى فمن ا
يضل في الدنيا وأل يشقى في الَخرة {وأمن أعرض عن ذكري فإن

ًا وأنحشره يوم القيامة أعمى} كما قال ههنا له معيشة ضنك
{وأالذين كفروأا وأكذبوا بآياتنا أوألئك أصاحاب النار هم فيها خالدوأن}

أي مخلدوأن فيها ل محيد لهم عنها وأل محيص وأقد أوأرد ابن جرير
ًا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي ههنا حديث

نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد وأاسمه سعد بن
مالك بن سنان الخدري, قال: قال رسول الله صالى الله عليه

وأسلم: «أما أهل النار الذي هم أهلها فل يموتون فيها وأل يحيون
وألكن أقوام أصاابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صااروأا

ُأذن في الشفاعة» وأقد روأاه مسلم من حديث شعبة عن أبي ًا  فحم
سلمة به. وأذكر هذا الهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى
المغاير للوأل, وأزعم بعضهم: أنه تأكيد وأتكرير, كما يقال: قم قم,

وأقال آخروأن: بل الهباط الوأل من الجنة إلى السماء الدنيا,
وأالثاني من سماء الدنيا إلى الرض, وأالصحيح الوأل, وأالله أعلم.

َي ِد ْه َع ِب ْا  ُفو ْوأ َأ َوأ ُكْم  ْي َل َع َعْمُت  ْن َأ ِتي  ّل ِتَي ا ْعَم ِن ْا  ُكُروأ ْذ ِئيَل ا ِإْسَرا ِني  َب َيا  **
ُكْم َع ّلَما َم ًا  ّدق ْلُت ُمَص َأنَز ِبَمآ  ْا  ُنو َوأآِم ُبوِن *   َه َفاْر َي  ّيا ِإ َوأ ُكْم  ِد ْه َع ِب ُأوأِف 

ّتُقوِن  َفا َي  ّيا ِإ َوأ ِليلً  َق ًا  َثَمن ِتي  َيا ِبآ ْا  َتُروأ َتْش َوألَ  ِه  ِب ٍر  ِف َكا ّوأَل  َأ ْا  َو ُن ُكو َت َوألَ 
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ًا بني إسرائيل بالدخول في السلم, وأمتابعة   يقول تعالى آمر

ًا لهم بذكر أبيهم محمد عليه من الله أفضل الصلة وأالسلم, وأمهيج
إسرائيل وأهو نبي الله يعقوب عليه السلم, وأتقديره يا بني العبد

الصالح المطيع لله, كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا
ابن الكريم افعل كذا, يا ابن الشجاع بارز البطال, يا ابن العالم
ًا قوله تعالى: {ذرية من اطلب العلم, وأنحو ذلك. وأمن ذلك أيض

ًا} فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما ًا شكور حملنا مع نوح إنه كان عبد
روأاه أبو داوأد الطيالسي, حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن
حوشب, قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من
اليهود نبي الله صالى الله عليه وأسلم, فقال لهم «هل تعلمون أن
إسرائيل يعقوب ؟» قالوا: اللهم نعم, فقال النبي صالى الله عليه
وأسلم: «اللهم اشهد» وأقال العمش عن إسماعيل بن رجاء عن

عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس: أن إسرائيل كقولك
عبد الله وأقوله تعالى {اذكروأا نعمتي التي أنعمت عليكم} قال

مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى, وأفيما سوى ذلك
أن فجر لهم الحجر وأأنزل عليهم المن وأالسلوى وأنجاهم من

عبودية آل فرعون, وأقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم النبياء
وأالرسل, وأأنزل عليهم الكتب, قلت: وأهذا كقول موسى عليه

السلم لهم {يا قوم اذكروأا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء
ًا من العالمين} يعني في ًا وأآتاكم ما لم يؤت أحد وأجعلكم ملوك

زمانهم, وأقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن
عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: {اذكروأا
نعمتي التي أنعمت عليكم} أي بلئي عندكم وأعند آبائكم لما كان

نجاهم من فرعون وأقومه {وأأوأفوا بعهدي أوأف بعهدكم} قال:
بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صالى الله عليه وأسلم إذا

جاءكم أنجز لكم ما وأعدتكم عليه من تصديقه وأاتباعه بوضع ما كان
عليكم من الصَاار وأالغلل التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي
كانت من إحداثكم. وأقال الحسن البصري: هو قوله تعالى {وألقد

ًا, وأقال الله أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأبعثنا منهم اثني عشر نقيب
إني معكم لئن أقمتم الصلة وأآتيتم الزكاة وأآمنتم برسلي

ًا لكفرن عنكم سيئاتكم ًا حسن وأعزرتموهم وأأقرضتم الله قرض
وألدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار} الَية وأقال آخروأن: هو

ًا الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبي
ًا يطيعه جميع الشعوب وأالمراد به محمد صالى الله عليه عظيم
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وأسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأأدخله الجنة وأجعل له أجرين.

وأقد أوأرد الرازي بشارات كثيرة عن النبياء عليهم الصلة وأالسلم
بمحمد صالى الله عليه وأسلم, قال أبو العالية {وأأوأفوا بعهدي} قال

عهده إلى عباده دين السلم وأأن يتبعوه, وأقال الضحاك عن ابن
عباس: أوأف بعهدكم ؟ قال: أرض عنكم وأأدخلكم الجنة, وأكذا قال

السدي وأالضحاك وأأبو العالية وأالربيع بن أنس, وأقوله تعالى {وأإياي
فارهبون} أي فاخشون, قاله أبو العالية وأالسدي وأالربيع بن أنس
وأقتادة, وأقال ابن عباس في قوله تعالى {وأإياي فارهبون} أي إن

نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد
عرفتم من المسخ وأغيره, وأهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب

فدعاهم إليه بالرغبة وأالرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق وأاتباع
الرسول صالى الله عليه وأسلم وأالتعاظ بالقرآن وأزوأاجره وأامتثال
أوأامره وأتصديق أخباره وأالله يهدي من يشاء إلى صاراط مستقيم,
ًا لما معكم} يعني به القرآن وألهذا قال {وأآمنوا بما أنزلت مصدق
الذي أنزل على محمد صالى الله عليه وأسلم النبي المي العربي

ًا مشتملً على الحق من الله تعالى ًا منير ًا وأسراج ًا وأنذير بشير
ًا لما بين يديه من التوراة وأالنجيل, قال أبو العالية رحمه الله مصدق

ًا لما معكم} يقول: يا في قوله تعالى {وأآمنوا بما أنزلت مصدق
ًا لما معكم, يقول لنهم معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدق

ًا عندهم في التوراة ًا صالى الله عليه وأسلم مكتوب يجدوأن محمد
وأالنجيل وأروأي عن مجاهد وأالربيع بن أنس وأقتادة نحو ذلك, وأقوله:

{وأل تكونوا أوأل كافر به} قال بعض المعربين: أوأل فريق كافر به
أوأ نحو ذلك, قال ابن عباس: وأل تكونوا أوأل كافر به وأعندكم فيه
من العلم ما ليس عند غيركم, قال أبو العالية: يقول: وأل تكونوا

أوأل من كفر بمحمد صالى الله عليه وأسلم, يعني من جنسكم أهل
الكتاب بعد سماعكم بمبعثه, وأكذا قال الحسن وأالسدي وأالربيع بن

أنس, وأاختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن
الذي تقدم ذكره في قوله {بما أنزلت} وأكل القولين صاحيح لنهما

متلزمان, لن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صالى الله عليه
وأسلم, وأمن كفر بمحمد صالى الله عليه وأسلم فقد كفر بالقرآن,

وأأما قوله {أوأل كافر به} فيعني به أوأل من كفر به من بني
إسرائيل, لنه قد تقدمهم من كفار قريش وأغيرهم من العرب بشر
كثير, وأإنما المراد أوأل من كفر به من بني إسرائيل مباشرة, فإن

يهود المدينة أوأل بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم
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أنهم أوأل من كفر به من جنسهم, وأقوله تعالى: {وأل تشتروأا بآياتي

ًا قليلً} يقول: ل تعتاضوا عن اليمان بآياتي وأتصديق رسولي ثمن
بالدنيا وأشهواتها, فإنها قليلة فانية, كما قال عبد الله بن المبارك:
أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هاروأن بن يزيد قال: سئل

الحسن, يعني البصري عن قوله تعالى, ثمتأ قليلً قال: الثمن
القليل الدنيا بحذافيرها قال: ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن

ًا قليلً} إن سعيد بن جبير في قوله تعالى {وأل تشتروأا بآياتي ثمن
آياته كتابه الذي أنزله إليهم, وأإن الثمن القليل الدنيا وأشهواتها,

ًا ًا قليلً} يقول: ل تأخذوأا طمع وأقال السدي: {وأل تشتروأا بآياتي ثمن
قليلً, وأل تكتموا اسم الله, فذلك الطمع هو الثمن, وأقال أبو جعفر

عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى {وأل تشتروأا
ًا, قال: وأهو مكتوب ًا قليلً} يقول: ل تأخذوأا عليه أجر بآياتي ثمن

ًا, وأقيل: ُعلمَت مجان ًا  ّلم مجان َع عندهم في الكتاب الوأل: يا ابن آدم 
معناه ل تعتاضوا عن البيان وأاليضاح وأنشر العلم النافع بالكتمان

وأاللبس لتستمروأا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة
عن قريب, وأفي سنن أبي داوأد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

ًا مما يبتغَى قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من تعلم علم
ًا من الدنيا لم يرح رائحة به وأجه الله ل يتعلمه إل ليصيب به عرض

الجنة يوم القيامة» فأما تعليم العلم بأجرة, فإن كان قد تعين عليه
فل يجوز أن يأخذ عليه أجرة, وأيجوز أن يتناوأل من بيت المال ما
يقوم به حاله وأعياله بأجرة, فإن لم يحصل له منه شيء وأقطعه
التعليم عن التكسب, فهو كما لم يتعين عليه, وأإذا لم يتعين عليه

فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك وأالشافعي وأأحمد وأجمهور
العلماء كما في صاحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ «إن

ًا كتاب الله» وأقوله في قصة المخطوبة أحق ماأخذتم عليه أجر
«زوأجتكها بما معك من القرآن» فأما حديث عبادة بن الصامت, أنه

ًا فسأل ًا من القرآن فأهدى له قوس علم رجلً من أهل الصفة شيئ
عنه رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقال «إن أحببت أن تطوق
بقوس من نار فاقبله» فتركه, روأاه أبو داوأد, وأروأي مثله عن أبي

ًا, فإن صاح إسناده فهو محمول عند كثير من ابن كعب مرفوع
العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر, على أنه لما علمه لله لم يجز
بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس, فأما إذا كان من

أوأل المر على التعليم بالجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ
وأحديث سهل في المخطوبة, وأالله أعلم. وأقوله {وأإياي فاتقون}
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عمر الدوأري, حدثنا أبو إسماعيل

المؤدب عن عاصام الحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب,
قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من
الله, وأأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله,

وأمعنى قول {وأإياي فاتقون} أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدوأنه من
كتمان الحق وأإظهار خلفه وأمخالفتهم الرسول صالوات الله

وأسلمه عليه.

ْا ِقيُمو َأ َوأ َلُموَن *   ْع َت ُتْم  ْن َأ َوأ ّق  ْلَح ْا ا ُتُمو ْك َت َوأ ِطِل  َبا ْل ِبا ّق  ْلَح ْا ا ِبُسو ْل َت َوألَ   **
ِعيَن ِك َع الّرا ْا َم ُعو َك َوأاْر َة  َكا ْا الّز ُتو َوأآ َة  َ  الّصل

ًا لليهود عما كانوا يتعمدوأنه من تلبيس الحق    يقول تعالى ناهي
بالباطل, وأتمويهه به, وأكتمانهم الحق, وأإظهارهم الباطل: {وأل

تلبسوا الحق بالباطل وأتكتموا الحق وأأنتم تعلمون} فنهاهم عن
ًا, وأأمرهم بإظهار الحق وأالتصريح به, وألهذا قال الشيئين مع

الضحاك عن ابن عباس ـ وأل تلبسوا الحق بالباطل: ل تخلطوا الحق
بالباطل, وأالصدق بالكذب. وأقال أبو العالية ـ وأل تلبسوا الحق

بالباطل ـ يقول, وأل تخلطوا الحق بالباطل, وأأدوأا النصيحة لعباد الله
من أمة محمد صالى الله عليه وأسلم وأيروأى عن سعيد بن جبير

وأالربيع بن أنس نحوه وأقال قتادة {وأل تلبسوا الحق بالباطل} وأل
تلبسوا اليهودية وأالنصرانية بالسلم, وأأنتم تعلمون أن دين الله

السلم, وأأن اليهودية وأالنصراينة بدعة ليست من الله, وأروأي عن
الحسن البصري نحو ذلك, وأقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد

بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس
{وأتكتموا الحق وأأنتم تعلمون} أي ل تكتموا ما عندكم من المعرفة
ًا عندكم فيما تعلمون من برسولي وأبما جاء به وأأنتم تجدوأنه مكتوب
الكتب التي بأيديكم, وأروأي عن أبي العالية نحو ذلك وأقال مجاهد
ًا وأالسدي وأقتادة وأالربيع  بن أنس {وأتكتموا الحق} يعني محمد
ًا, صالى الله عليه وأسلم (قلت) وأتكتموا يحتمل أن يكون مجزوأم

ًا, أي ل تجمعوا بين هذا وأهذا كما يقال: ل وأيحتمل أن يكون منصوب
تأكل السمك وأتشرب اللبن, قال الزمخشري: وأفي مصحف ابن
مسعود وأتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأأنتم تعلمون
ًا, وأمعناه وأأنتم تعلمون الحق, وأيجوز أن يكون المعنى: حال أيض

وأأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من
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إضللهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدوأنه

ّوأجوه عليهم, وأالبيان لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتر
اليضاح وأعكسه الكتمان وأخلط الحق بالباطل {وأأقيموا الصلة

وأآتوا الزكاة وأاركعوا مع الراكعين} قال مقاتل: قوله تعالى لهل
الكتاب {وأأقيموا الصلة} أمرهم أن يصلوا مع النبي صالى الله

عليه وأسلم {وأآتوا الزكاة} أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى
النبي صالى الله عليه وأسلم {وأاركعوا مع الراكعين} أمرهم أن

يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صالى الله عليه وأسلم, يقول:
كونوا معهم وأمنهم, وأقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني

بالزكاة طاعة الله وأالخلص, وأقال وأكيع عن أبي جناب عن عكرمة
عن ابن عباس في قوله: وأآتوا الزكاة, قال: ما يوجب الزكاة ؟

ًا, وأقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله قال: مائتان فصاعد
تعالى {وأآتوا الزكاة} قال: فريضة وأاجبة ل تنفع العمال إل بها

وأبالصلة, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي
شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارثا العكلي في

قوله تعالى {وأآتوا الزكاة} قال: صادقة الفطر, وأقوله تعالى:
{وأاركعوا مع الراكعين} أي وأكونوا مع المؤمنين في أحسن

أعمالهم, وأمن أخص ذلك وأأكمله الصلة, وأقد استدل كثير من
العلماء بهذه الَية على وأجوب الجماعة, وأأبسط ذلك في كتاب

الحكام الكبير إن شاء الله تعالى, وأقد تكلم القرطبي على مسائل
الجماعة وأالمامة فأجاد.

َ َفل َأ َتاَب  ِك ْل ُلوَن ا ْت َت ُتْم  ْن َأ َوأ ُكْم  ُفَس ْن َأ ْوَن  ْنَس َت َوأ ِبّر  ْل ِبا ّناَس  ْأُمُروأَن ال َت َأ  **
ُلوَن ِق ْع  َت

يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب, وأأنتم تأمروأن   
الناس بالبر وأهو جماع الخير, أن تنسوا أنفسكم فل تأتمروأا بما

تأمروأن الناس به, وأأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وأتعلمون ما فيه على
من قصر في أوأامر الله ؟ أفل تعقلون ما أنتم صاانعون بأنفسكم,

فتنتبهوا من رقدتكم, وأتتبصروأا من عمايتكم, وأهذا كما قال عبد
الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: {أتأمروأن الناس بالبر

وأتنسون أنفسكم} قال: كان بنو إسرائيل يأمروأن الناس بطاعة
الله وأبتقواه وأبالبر, وأيخالفون, فعيرهم الله عز وأجل, وأكذلك قال

السدي وأقال ابنجريج: {أتأمروأن الناس بالبر} أهل الكتاب
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وأالمنافقون كانوا يأمروأن الناس بالصوم وأالصلة وأيدعون العمل
بما يأمروأن به الناس, فعيرهم الله بذلك, فمن أمر بخير فليكن

أشد الناس فيه مسارعة, وأقال محمد بن إسحاق عن محمد عن
عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وأتنسون أنفسكم} أي

تتركون أنفسكم {وأأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون} أي تنهون
الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة وأالعهد من التوراة وأتتركون

أنفسكم, أي وأأنتم تكفروأن بما فيها من عهدي إليكم في تصديق
رسولي وأتنقضون ميثاقي وأتجحدوأن ما تعلمون من كتابي, وأقال

الضحاك عن ابن عباس: في هذه الَية يقول: أتأمروأن الناس
بالدخول في دين محمد صالى الله عليه وأسلم وأغير ذلك مما أمرتم

به من إقام الصلة وأتنسون أنفسكم, وأقال أبو جعفر بن جرير:
حدثني علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن

الحسين عن أيوب السختياني. عن أبي قلبة في قول الله تعالى:
{أتأمروأن الناس بالبر وأتنسون أنفسكم وأأنتم تتلون الكتاب} قال

أبو الدرداء رضي الله عنه: ل يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت
ًا, وأقال الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقت

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الَية هؤلء اليهود إذا جاء
الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق وأل رشوة أمروأه بالحق,

فقال الله تعالى: {أتأمروأن الناس بالبر وأتنسون أنفسكم وأأنتم
تتلون الكتاب أفل تعقلون} وأالغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا

الصنيع, وأنبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمروأن
بالخير وأل يفعلونه, وأليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم

له, فإن المر بالمعروأف معروأف وأهو وأاجب على العالم, وألكن
الواجب وأالوألى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به وأل يتخلف عنهم
كما قال شعيب عليه السلم: {وأما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم

عنه إن أريد إل الصالح ما استطعت وأما توفيقي إل بالله عليه
توكلت وأإليه أنيب} فكل من المر بالمعروأف وأفعله وأاجب ل

يسقط أحدهما بترك الَخر على أصاح قولي العلماء من السلف
وأالخلف, وأذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصاي ل ينهى غيره عنها

وأهذا ضعيف, وأأضعف منه تمسكهم بهذه الَية فإنه ل حجة لهم
فيها, وأالصحيح: أن العالم يأمر بالمعروأف وأإن لم يفعله, وأينهى عن

المنكر وأإن ارتكبه, قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير
يقول: لو كان المرء ل يأمر بالمعروأف وأل ينهى عن المنكر حتى ل

يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروأف وأل نهى عن منكر. قال مالك:
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وأصادق من ذا الذي ليس فيه شيء ؟ (قلت) لكنه وأالحالة هذه

مذموم على ترك الطاعة وأفعله المعصية لعلمه بها وأمخالفته على
بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن ل يعلم, وألهذا جاءت الحاديث في
الوعيد على ذلك, كما قال المام أبو القاسم الطبراني في معجمه

الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي وأالحسن بن علي العمري,
قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا

العمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «مثل العالم الذي
يعلم الناس الخير وأل يعمل به, كمثل السراج يضيء للناس وأيحرق

نفسه» هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال المام
أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وأكيع حدثنا حماد بن سلمة عن

علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه,
قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «مررت ليلة أسري

بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار, قال: قلت من
هؤلء ؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمروأن الناس

بالبر وأينسون أنفسهم وأهم يتلون الكتاب أفل يعقلون» وأروأاه عبد
بن حميد في مسنده وأتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن

سلمة به, وأروأاه ابن مردوأيه في تفسيره من حديث يونس بن
محمد المؤدب وأالحجاج بن منهال كلهما عن حماد بن سلمة به,

وأكذا روأاه يزيد بن هاروأن عن حماد بن سلمة به, ثم قال ابن
مردوأيه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن

هاروأن حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ مكي بن إبراهيم
حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس, قال:

سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول: «مررت ليلة
أسري بي على أناس تقرض شفاههم وأألسنتهم بمقاريض من نار,
قلت: من هؤلء يا جبريل ؟ قال: هؤلء خطباء أمتك الذين يأمروأن

الناس بالبر وأينسون أنفسهم» وأأخرجه ابن حبان في صاحيحه, وأابن
ًا من حديث هشام الدستوائي عن أبي حاتم وأابن مردوأيه أيض

المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن
ثمامة عن أنس بن مالك, قال: لما عرج برسول الله صالى الله

عليه وأسلم مّر بقوم تقرض شفاههم, فقال: يا جبريل من هؤلء ؟
قال: هؤلء الخطباء من أمتك يأمروأن الناس بالبر وأينسون أنفسهم

أفل يعقلون. حديث آخر ـ قال المام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد:
حدثنا العمش عن أبي وأائل, قال: قيل لسامة وأأنا رديفه: أل تكلم

181



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عثمان ؟ فقال: إنكم تروأن أني ل أكلمه, أل أسمعكم إني لكلمه

ًا ل أحب أن أكون أوأل من فيما بيني وأبينه دوأن أن أفتتح أمر
ًا بعد افتتحه, وأالله ل أقول لرجل إنك خير الناس وأإن كان علي أمير

أن  سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول: قالوا: وأما
سمعته يقول ؟ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة
فيلقى في النار فتندلق به أقتابه, فيدوأر بها في النار كما يدوأر

الحمار برحاه, فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلن ما أصاابك, ألم
تكن تأمرنا بالمعروأف وأتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمركم

بالمعروأف وأل آتيه, وأأنهاكم عن المنكر وأآتيه» روأاه البخاري
وأمسلم من حديث سليمان بن مهران العمش به نحوه وأقال

أحمد. حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن
أنس, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن الله يعافي

الميين يوم القيامة مال يعافي العلماء» وأقد وأرد في بعض الَثار:
أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يعفر للعالم مرة وأاحدة, ليس

من يعلم كمن ل يعلم. وأقال تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون
وأالذين ل يعلمون إنما يتذكر أوألوا اللباب} وأروأى ابن عساكر في
ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «إن
ًا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بم أناس
دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة إل بما تعلمنا منكم, فيقولون:

إنا كنا نقول وأل نفعل» وأروأاه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحيى
الخباز الرملي عن زهير بن عباد الروأاسي عن أبي بكر الزهري عبد
الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن
عقبة فذكره, وأقال الضحاك عن ابن عباس: أنه جاءه رجل فقال: يا

ابن عباس, إن أريد أن آمر بالمعروأف وأأنهى عن المنكر, قال:
أبلغت ذلك ؟ قال: أرجو, قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلثا آيات
من كتاب الله فافعل, قال: وأما هن ؟ قال: قوله تعالى: {أتأمروأن

الناس بالبر وأتنسون أنفسكم} أحكمت هذه قال: ل, قال: فالحرف
ًا الثاني ؟ قال: قوله تعالى: {لم تقولون ما ل تفعلون ؟ كبر مقت
عند الله أن تقولوا ما ل تفعلون} أحكمت هذه ؟ قال: ل, قال:

فالحرف الثالث ؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلم {وأما
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إل الصالح} أحكمت

هذه الَية ؟ قال: ل, قال: فابدأ بنفسك, روأاه ابن مردوأيه في
تفسيره, وأقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن
الحارثا حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن
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المسيب بن رافع عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم: «من دعا الناس إلى قول أوأ عمل وألم يعمل هو به لم
يزل في ظل سخط الله حتى يكف أوأ يعمل ما قال أوأ دعا إليه»

إسناده فيه ضعف وأقال إبراهيم النخعي: إن لكره القصص لثلثا
آيات: قوله تعالى: {أتأمروأن الناس بالبر وأتنسون أنفسكم} وأقوله:
ًا عند الله أن {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مال تفعلون * كبر مقت

ًا عن شعيب: {وأما أريد أن تقولوا مال تفعلون} وأقوله إخبار
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إل الصالح ما استطعت وأما

توفيقي إل بالله عليه توكلت وأإليه أنيب}.

ِعيَن * ْلَخاِش َلى ا َع ِإلّ  ٌءة  ِبيَر َك َل َها  ّن ِإ َوأ ِة  َ َوأالّصل ِر  ْب ِبالّص ْا  ُنو ِعي َت َوأاْس  **
ُعوَن ِه َراِج ْي َل ِإ ُهْم  ّن أ

َ َوأ ِهْم  ّب ُقو َر َ ُهم ّمل ّن أ
َ ّنوَن  ُظ َي ِذيَن  ّل  ا

ًا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا وأالَخرة    يقول تعالى آمر
بالستعانة بالصبر وأالصلة, كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه

الَية: استعينوا على طلب الَخرة بالصبر على الفرائض وأالصلة,
فأما الصبر فقيل: إنه الصيام, نص عليه مجاهد, قال القرطبي
ُيسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث, وأغيره: وألهذا 

وأقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل
من بني سليم عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «الصوم نصف
الصبر» وأقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصاي, وألهذا قرنه بأداء
العبادات وأأعلها فعل الصلة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا

عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي
سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: الصبر صابران:

صابر عند المصيبة حسن, وأأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال:
وأروأي عن الحسن البصري نحو قول عمر, وأقال ابن المبارك عن

ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير, قال: الصبر:
اعتراف العبد لله بما أصايب فيه وأاحتسابه عند الله وأرجاء ثوابه,

وأقد يجزع الرجل وأهو يتجلد ل يرى منه إل الصبر. وأقال أبو العالية
في قوله تعالى: {وأاستعينوا بالصبر وأالصلة} قال: على مرضاة

الله, وأاعلموا أنها من طاعة الله, وأأما قوله: وأالصلة, فإن الصلة
من أكبر العون على الثبات في المر كما قال تعالى: {اتل ما

أوأحي إليك من الكتاب وأأقم الصلة إن الصلة تنهى عن الفحشاء
وأالمنكر وألذكر الله أكبر} الَية. وأقال المام أحمد: حدثنا خلف بن
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الوليد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن

محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة: قال
حذيفة, يعني ابن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صالى الله

عليه وأسلم , إذا حزبه أمر صالى, وأروأاه أبو داوأد عن محمد بن
عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي, وأقد

روأاه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن
محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة,
قال: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم إذا حزبه أمر فزع إلى

الصلة. وأروأاه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة, وأيقال: أخي
حذيفة مرسلً عن النبي صالى الله عليه وأسلم, وأقال محمد بن نصر

المروأزي في كتاب الصلة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال

محمد بن عبد الله الدؤلي: قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى
النبي صالى الله عليه وأسلم, ليلة الحزاب وأهو مشتمل في شملة
يصلي, وأكان إذا حزبه أمر صالى. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي

ًا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علي
رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وأما فينا إل نائم غير رسول
الله صالى الله عليه وأسلم يصلي وأيدعو حتى أصابح. قال ابن جرير:

وأروأي عنه عليه الصلة وأالسلم أنه مر بأبي هريرة وأهو منبطح
على بطنه فقال له: «أشكم درد» وأمعناه أيوجعك بطنك ؟ قال:

نعم, قال: «قم فصل, فإن الصلة شفاء» قال ابن جرير: وأقد حدثنا
محمد بن الفضل وأيعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية حدثنا

عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن عباس نعي إليه أخوه قسم
وأهو في سفر, فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ, فصلى

ركعتين أطال فيهما الجلوس, ثم قام يمشي إلى راحلته وأهو يقول:
{وأاستعينوا بالصبر وأالصلة وأإنها لكبيرة على الخاشعين} وأقال

سنيد عن حجاج عن ابن جريج: {وأاستعينوا بالصبر وأالصلة} قال
إنهما معونتان على رحمة الله. وأالضمير في قوله: إنها لكبيرة عائد

إلى الصلة, نص عليه المجاهد, وأاختاره ابن جرير, وأيحتمل أن
ًا على ما يدل عليه الكلم وأهو الوصاية بذلك, كقوله يكون عائد

تعالى في قصة قاروأن {وأقال الذين أوأتوا العلم وأيلكم ثواب الله
ًا وأل يلقاها إل الصابروأن} وأقال تعالى: خير لمن آمن وأعمل صاالح
{وأل تستوي الحسنة وأل السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي

بينك وأبينه عداوأة كأنه وألي حميم * وأما يلقاها إل الذين صابروأا وأما

184



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
يلقاها إل ذوأ حظ عظيم} أي وأما يلقى هذه الوصاية إل الذين

صابروأا, وأما يلقاها أي يؤتاها وأيلهمها إل ذوأ حظ عظيم. وأعلى كل
تقدير فقوله تعالى: {وأإنها لكبيرة}. أي مشقة ثقيلة إل على

الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما
ًا, وأقال أبو العالية: إل على أنزل الله, وأقال مجاهد: المؤمنين حق
الخاشعين الخائفين, وأقال مقاتل بن حيان: إل الخاشعين يعني به
المتواضعين وأقال الضحاك: وأإنها لكبيرة, قال: إنها لثقيلة إل على

الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده وأوأعيده.
وأهذا يشبه ما جاء في الحديث «لقد سألت عن عظيم وأإنه ليسير
على من يسره الله عليه» وأقال ابن جرير: معنى الَية: وأاستعينوا

أيها الحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وأبإقامة
الصلة المانعة من الفحشاء وأالمنكر المقربة من رضا الله العظيمة

إقامتها إل على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته
المتذللين من مخافته. هكذا قال: وأالظاهر أن الَية وأإن كانت

ًا في سياق إنذار بني إسرائيل, فإنهم لم يقصدوأا على سبيل خطاب
التخصيص, وأإنما هي عامة لهم وألغيرهم, وأالله أعلم.

وأقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم وأأنهم إليه  
راجعون} هذا من تمام الكلم الذي قبله, أي وأإن الصلة أوأ الوصااة

لثقيلة إل على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملقو ربهم, أي
يعلمون أنهم محشوروأن إليه يوم القيامة معروأضون عليه, وأأنهم
إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء

بعدله, فلهذا لما أيقنوا بالمعاد وأالجزاء سهل عليهم فعل الطاعات
وأترك المنكرات, فأما قوله {يظنون أنهم ملقوا ربهم} قال ابن

ًا, نظير ًا, وأالشك ظن جرير, رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظن
ًا, تسميتهم الظلمة سدفة, وأالضياء سدفة, وأالمغيث صاارخ

ًا, وأما أشبه ذلك من السماء التي يسمى بها وأالمستغيث صاارخ
الشيء وأضده, كما قال دريد بن الصمة:

فقلت لهم ظنو ا بألفي مدججسراتهم في الفارسي المسرد 
:يعني بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم, وأقال عمير بن طارق  
ًا  ًا مرجم فإن يعبروأا قومي وأأقعد فيكموأجعل مني الظن غيب
ًا, قال: وأالشواهد من أشعار العرب  ًا مرجم يعني وأيجعل اليقين غيب

وأكلمها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر, وأفيما
ذكرنا لمن وأفق لفهمه كفاية, وأمنه قول الله تعالى: {وأرأى

المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها} ثم قال ابن جرير: حدثنا
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عاصام حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد: محمد بن بشار حدثنا أبو

كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وأظنوا, وأحدثني المثنى: حدثنا
إسحاق حدثنا أبو داوأد الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن

مجاهد, قال: كل ظن في القرآن فهو علم, وأهذا سند صاحيح, وأقال
قوله أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في

تعالى: {الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم} قال: الظن ههنا يقين,
قال ابن أبي حاتم وأروأى عن مجاهد وأالسدي وأالربيع بن أنس

وأقتادة نحو قول أبي العالية, وأقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج
{الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم} علموا أنهم ملقوا ربهم كقوله

{إني طننت أني ملق حسابيه} يقول علمت وأكذا قال عبد الرحمن
بن زيد بن أسلم (قلت) وأفي الصحيح: أن الله تعالى يقول للعبد
يوم القيامة «ألم أزوّأجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل وأالبل
وأأذرك ترأس وأتربع ؟ فيقول بلى فيقول الله تعالى «أظننت أنك

ملقي ؟» فيقول ل فيقول الله «اليوم أنساك كما نسيتني»
ًا عند قوله تعالى {نسوا الله فنسيهم} إن شاء وأسيأتي مبسوط

الله تعالى.

ُكْم ُت ْل َفّض ّني  َأ َوأ ُكْم  ْي َل َع َعْمُت  ْن َأ ِتَي  ّل ِتي ا ْعَم ِن ْا  ُكُروأ ْذ ِئيَل ا ِإْسَرا ِني  َب َيا  **
َلِميَن َعا ْل َلى ا  َع

يذكرهم تعالى بسالف نعمه إلى آبائهم وأأسلفهم, وأما كان   
فضلهم به من إرسال الرسل منهم وأإنزال الكتب عليهم وأعلى

سائر المم من أهل زمانهم, كما قال تعالى: {وألقد اخترناهم على
علم على العالمين} وأقال تعالى: {وأإذ قال موسى لقومه يا قوم

ًا وأآتاكم اذكروأا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وأجعلكم ملوك
ًا من العالمين} قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن مالم يؤت أحد

أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: {وأأني فضلتكم على
العالمين} قال: بما أعطوا من الملك وأالرسل وأالكتب على عالم
ًا, وأروأي عن مجاهد من كان في ذلك الزمان, فإن لكل زمان عالم
وأالربيع بن أنس وأقتادة وأإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك, وأيجب
ًا الحمل على هذا لن هذه المة أفضل منهم لقوله تعالى, خطاب

لهذه المة {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمروأن بالمعروأف
ًا وأتنهون عن المنكر وأتؤمنون بالله وألو آمن أهل الكتاب لكان خير
لهم} وأفي المسانيد وأالسنن عن معاوأية بن حيدة القشيري, قال:
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قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «أنتم توفون سبعين أمة

أنتم خيرها وأأكرمها على الله», وأالحاديث في هذا كثيرة تذكر عند
قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} وأقيل, المراد تفضيل

ًا, بنوع ما من الفضل على سائر الناس, وأل يلزم تفضيلهم مطلق
حكاه الرازي وأفيه نظر, وأقيل: إنهم فضلوا على سائر المم

لشتمال أمتهم على النبياء منهم, حكاه القرطبي في تفسيره,
وأفيه نظر, لن العالمين عام يشمل من قبلهم وأمن بعدهم من

النبياء, فإبراهيم الخليل قبلهم وأهو أفضل من سائر أنبيائهم,
وأمحمد بعدهم وأهو أفضل من جميع الخلق وأسيد وألد آدم في الدنيا

وأالَخرة, صالوات الله وأسلمه عليه.

ٌءة َع َفا َها َش ْن َبُل ِم ْق ُي َوألَ  ًا  ْيئ ْفٍس َش ّن َعن  ٌءس  ْف َن ِزي  َتْج ًا لّ  ْوم َي ْا  ُقو ّت َوأا  **
ْنَصُروأَن ُي ُهْم  َوألَ  ٌءل  ْد َع َها  ْن ُذ ِم ْؤَخ ُي  َوألَ 

لما ذكرهم تعالى بنعمه أوأل, عطف على ذلك التحذير من طول   
ًا} يعني يوم القيامة {ل نقمه بهم يوم القيامة, فقال: {وأاتقوا يوم

ًا} أي ل يغني أحد عن أحد, كما قال تجزي نفس عن نفس شيئ
{وأل تزر وأازرة وأزر أخرى}: وأقال {لكل امرى منهم يومئذ شأن

ًا ل يجزي وأالد يغينه} وأقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم وأاخشوا يوم
ًا} فهذا أبلغ المقامات أن ٍز عن وأالده شيئ عن وألده وأل مولود هو جا
ًا, وأقوله تعالى: كل من الوالد وأوألده ل يغني أحدهما عن الَخر شيئ

{وأل يقبل منها شفاعة} يعني من الكافرين كما قال: {فما تنفعهم
شفاعة الشافعين} وأكما قال عن أهل النار {فما لنا من شافعين
وأل صاديق حميم} وأقوله تعالى: {وأل يؤخذ منها عدل} أي ل يقبل
منها فداء, كما قال تعالى: {إن الذين كفروأا وأماتوا وأهم كفار فلن
ًا وألو افتدى به} وأقال: {إن الذين يقبل من أحدهم ملء الرض ذهب

ًا وأمثله معه ليفتدوأا به من كفروأا لو أن لهم ما في الرض جميع
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وألهم عذاب أليم} وأقال تعالى:
{وأإن تعدل كل عدل ل يؤخذ منها} وأقال: {فاليوم ل يؤخذ منكم
فدية وأل من الذين كفروأا مأوأاكم النار هي مولكم} الَية. فأخبر

تعالى أنهم إن لم يؤمنوا يرسوله وأيتابعوه على ما بعثه به وأوأافوا
الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه ل ينفعهم قرابة قريب وأل
ًا, كما شفاعة ذي جاه, وأل يقبل منهم فداء وألو بملء الرض ذهب

قال تعالى: {من قبل أن يأتي يوم ل بيع فيه وأل خلة وأل شفاعة}
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وأقال: {ل بيع فيه وأل خلل} قال سنيد: حدثني حجاج حدثني ابن

جريج قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: {وأل يؤخذ منها عدل}
قال: بدل, وأالبدل: الفدية, وأقال السدي أما عدل فيعدلها من

ًا تفتدى به ما تقبل منها, العدل يقول: لو جاءت بملء الرض ذهب
وأكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وأقال أبو جعفر الرازي عن

الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: {وأل يقبل منها عدل}
يعني فداء, قال ابن أبي حاتم, وأروأي عن أبي مالك وأالحسن
وأسعيد بن جبير وأقتادة وأالربيع بن أنس نحو ذلك, وأقال عبد

الرزاق: أنبأنا الثوري عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
علي رضي الله عنه في حديث طويل, قال: وأالصرف وأالعدل

التطوع وأالفريضة, وأكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي
العاتكة عن عمير بن هانى وأهذا القول غريب ههنا, وأالقول الوأل

أظهر في تفسير هذه الَية, وأقد وأرد حديث يقويه وأهو ما قال ابن
جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن أبيه عن عمروأ بن قيس الملئي عن رجل من بني
أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء, قال: قيل يارسول الله, ما
العدل ؟ قال «العدل الفدية» وأقوله تعالى: {وأل هم ينصروأن} أي

وأل أحد يغضب لهم فينصرهم وأينقذهم من عذاب الله, كما تقدم
من أنه ل يعطف عليهم ذوأ قرابة وأل ذوأ جاه, وأل يقبل منهم فداء,

هذا كله من جانب التلطف, وأل لهم ناصار من أنفسهم وأل من
غيرهم, كما قال: {فما له من قوة وأل ناصار} أي أنه تعالى ل يقبل

ًا من عذابه منقذ, وأل فيمن كفر به فدية وأل شفاعة وأل ينقذ أحد
يخلص منه أحد, وأل يجير منه أحد, كما قال تعالى: {وأهو يجير وأل

يجار عليه} وأقال: {فيومئذ ل يعذب عذابه أحد وأل يوثق وأثاقه أحد}
وأقال: {مالكم ل تناصاروأن بل هم اليوم مستسلمون} وأقال:

ًا آلهة بل ضلوا {فلول نصرهم الذين اتخذوأا من دوأن الله قربان
عنهم} الَية, وأقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى:

{مالكم ل تناصاروأن} مالكم اليوم ل تمانعون منا, هيهات ليس ذلك
لكم اليوم, قال ابن جرير: وأتأوأيل قوله: {وأل هم ينصروأن} يعني

أنهم يومئذ ل ينصرهم ناصار كما ل يشفع لهم شافع, وأل يقبل منهم
عدل وأل فدية, بطلت هنالك المحاباة, وأاضمحلت الرشى

وأالشفاعات, وأارتفع من القوم التناصار وأالتعاوأن, وأصاار الحكم إلى
الجبار العدل الذي ل ينفع لديه الشفعاء وأالنصراء, فيجزي بالسيئة
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مثلها, وأبالحسنة أضعافها, وأذلك نظير قوله تعالى: {وأقفوهم إنهم

مسئولون * ما لكم ل تناصاروأن ؟ بل هم اليوم مستسلمون}

ّبُحوَن َذ ُي َذاِب  َع ْل َء ا َو ُكْم ُس َن َيُسوُمو ْوَن  َع ِفْر ُكم ّمْن آِل  َنا ْي َنّج ْذ  ِإ َوأ  **
ْذ ِإ َوأ ٌءم *   ِظي َع ُكْم  ّب ٌءء ّمن ّر َبلَ ُكْم  ِل َذ ِفي  َوأ ُكْم  َء ِنَسآ ُيوَن  َتْح َيْس َوأ ُكْم  َنآَء ْب َأ

ُظُروأَن  َتن ُتْم  ْن َأ َوأ ْوَن  َع ِفْر َنا آَل  ْق ْغَر َأ َوأ ُكْم  َنا ْي َأنَج َف َبْحَر  ْل ُكُم ا ِب َنا  ْق َفَر
يقول تعالى: اذكروأا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من   

آل فرعون يسومونكم سوء العذاب, أي خلصتكم منهم, وأأنقذتكم
من أيديهم صاحبة موسى عليه السلم, وأقد كانوا يسومونكم أي

يوردوأنكم وأيذيقونكم وأيولونكم سوء العذاب, وأذلك أن فرعون لعنه
ًا خرجت من بيت المقدس الله كان قد رأي رؤيا هالته, رأى نار

فدخلت بيوت القبط ببلد مصر إل بيوت بني إسرائيل, مضمونها أن
زوأال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل, وأيقال بعد

تحدثا سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروأج رجل منهم
يكون لهم به دوألة وأرفعة, وأهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي

في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى, فعند ذلك أمر
فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأأن

تترك البنات, وأأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق العمال
وأأرذلها, ههنا فسر العذاب بذبح البناء, وأفي سورة إبراهيم عطف

عليه كما قال: {يسومونكم سوء العذاب وأيذبحون أبناءكم
وأيستحيون نساءكم} وأسيأتي تفسير ذلك في أوأل سورة القصص
إن شاء الله تعالى, به الثقة وأالمعونة وأالتأييد. وأمعنى يسومونكم

يولونكم, قاله أبو عبيدة, كما يقال سامه خطة خسف إذا أوأله
إياها, قال عمروأ بن كلثوم:

إذا ما الملك سام الناس خسفاأبينا أن نقر الخسف فينا 

وأقيل معناه: يديمون عذابكم, كما يقال سائمة الغنم من إدامتها  
الرعي, نقله القرطبي, وأإنما قال ههنا: {يذبحون أبناءكم

ًا للنعمة عليهم في قوله: وأيستحيون نساءكم} ليكون ذلك تفسير
{يسومونكم سوء العذاب} ثم فسره بهذا لقوله ههنا: {اذكروأا
نعمتي التي أنعمت عليكم} وأأما في سورة إبراهيم فلما قال:
{وأذكرهم بأيام الله} أي بأياديه وأنعمه عليهم فناسب أن يقول
هناك: {يسومونكم سوء العذاب وأيذبحون أبناءكم وأيستحيون
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نساءكم} فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم وأاليادي على

ًا من بني إسرائيل وأفرعون علم على كل من ملك مصر كافر
العماليق وأغيرهم, كما أن قيصر علم على كل من ملك الروأم مع

ًا, وأكسرى لمن ملك الفرس, وأتبع لمن ملك اليمن الشام كافر
ًا, وأالنجاشي لمن ملك الحبشة, وأبطليموس لمن ملك الهند, كافر
وأيقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلم
الوليد بن مصعب بن الريان, وأقيل مصعب بن الريان, فكان من
سللة عمليق بن الوأد بن إرم بن سام بن نوح, وأكنيته أبو مرة,
ًا ما كان فعليه لعنة الله, وأقوله ّي وأأصاله فارسي من اصاطخر, وأأ
تعالى: {وأفي ذلكم بلء من ربكم عظيم} قال ابن جرير: وأفي

الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل
فرعون بلء لكم من ربكم عظيم, أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك,

وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى: {بلء من
ربكم عظيم} قال: نعمة, وأقال مجاهد {بلء من ربكم عظيم}

قال: نعمة من ربكم عظيمة, وأكذا قال أبو العالية وأأبو مالك
وأالسدي وأغيرهم, وأأصال البلء الختبار وأقد يكون بالخير وأالشر كما

قال تعالى: {وأنبلوكم بالشر وأالخير فتنة} وأقال: {وأبلوناهم
بالحسنات وأالسيئات لعلهم يرجعون} قال ابن جرير: وأأكثر ما يقال
في الشر بلوته أبلوه بلء, وأفي الخير أبليه إبلء وأبلء, قال زهير بن

أبي سلمى:
جزى الله بالحسان ما فعل بكموأبلهما خير البلء الذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين لنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي  
يختبر بها عباده, وأقيل: المراد بقوله: {وأفي ذلكم بلء} إشارة إلى

ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح البناء وأاستحياء النساء,
قال القرطبي: وأهذا قول الجمهور وألفظه بعد ما حكى القول

الوأل, ثم قال: وأقال الجمهور: الشارة إلى الذبح وأنحوه, وأالبلء
ههنا في الشر, وأالمعنى في الذبح مكروأه وأامتحان, وأقوله تعالى:

{وأإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأأغرقنا آل فرعون وأأنتم
تنظروأن}, معناه وأبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وأخرجتم مع

موسى عليه السلم, خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر
كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلً كما سيأتي في مواضعه وأمن
أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله, {فأنجيناكم} أي

خلصناكم منهم وأحجزنا بينكم وأبينهم وأأغرقناهم وأأنتم تنظروأن,
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ليكون ذلك أشفى لصدوأركم وأأبلغ في إهانة عدوأكم. قال عبد

الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إساحق الهمداني عن عمروأ بن ميمون
الوأدي في قوله تعالى: {وأإذ فرقنا بكم البحر ـ إلى قوله ـ وأأنتم

تنظروأن}, قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل, بلغ ذلك فرعون,
فقال: ل تتبعوهم حتى تصيح الديكة, قال: فوالله ما صااح ليلتئذ ديك

حتى أصابحوا, فدعا بشاة فذبحت, ثم قال: ل أفرغ من كبدها حتى
يجتمع إلّي ستمائة ألف من القبط, فلما أتى موسى البحر قال له

رجل من أصاحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك ؟ قال:
أمامك, يشير إلى البحر, فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ
الغمر, فذهب به الغمر, ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى ؟

فوالله ما كذبت وأل كذبت, فعل ذلك ثلثا مرات ثم أوأحى الله إلى
موسى أن اضرب بعصاك البحر, فضربه فانفلق, فكان كل فرق

كالطور العظيم يقول مثل الجبل ـ ثم سار موسى وأمن معه,
وأاتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم,
فلذلك قال: {وأأغرقنا آل فرعون وأأنتم تنظروأن} وأكذلك قال غير

وأاحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه, وأقد وأرد أن هذا
اليوم كان يوم عاشوراء, كما قال المام أحمد, حدثنا عفان حدثنا

عبد الوارثا حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن
ابن عباس, قال: قدم رسول الله صالى الله عليه وأسلم المدينة
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوارء, فقال: «ما هذا اليوم الذي

تصومون ؟» قالوا: هذا يوم صاالح, هذا يوم نجى الله عز وأجل فيه
بني إسرائيل من عدوأهم, فصامه موسى عليه السلم, فقال رسول
الله صالى الله عليه وأسلم: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه رسول
الله صالى الله عليه وأسلم وأأمر بصومه, وأروأى هذا الحديث البخاري
وأمسلم وأالنسائي وأابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو

ما تقدم, وأقال أبو يعلى الموصالي: حدثنا أبو الربيع حدثنا سلم
يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن
النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «فلق الله البحر لبني إسرائيل
ًا العمي فيه يوم عاشوراء» وأهذا ضعيف من هذا الوجه, فإن زيد

ضعف, وأشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه.
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ُتْم ْن َأ َوأ ِه  ِد ْع َب ِعْجَل ِمن  ْل ُتُم ا ْذ ّتَخ ُثّم ا َلًة  ْي َل ِعيَن  َب َأْر َنا ُموَسَى  ْد َع َوأا ْذ  ِإ َوأ  **

َنا ْي َت ْذ آ ِإ َوأ ُكُروأَن *   َتْش ُكْم  ّل َع َل ِلَك  َذ ِد  ْع َب ِم ّمن  ُك َعن َنا  ْو َف َع ُثّم  ِلُموَن *   َظا
ُدوأَن َت ْه َت ُكْم  ّل َع َل َقاَن  ُفْر ْل َوأا َتاَب  ِك ْل  ُموَسى ا

يقول تعالى: وأاذكروأا نعمتي عليكم في عفوي عنكم, لما عبدتم   
العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة,
ًا وأهي المذكورة في العراف في قوله تعالى: وأكانت أربعين يوم

{وأوأاعدنا موسى ثلثين ليلة وأأتممناها بعشر} قيل إنها: ذوأ القعدة
بكماله وأعشر من ذي الحجة, وأكان ذلك بعد خلصاهم من فرعون
وأإنجائهم من البحر, وأقوله تعالى: {وأإذ آتينا موسى الكتاب} يعني

التوراة {وأالفرقان} وأهو ما يفرق بين الحق وأالباطل وأالهدى
ًا بعد خروأجهم من البحر وأالضللة {لعلكم تهتدوأن} وأكان ذلك أيض

كما دل عليه سياق الكلم في سورة العراف, وألقوله تعالى:
{وألقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القروأن الوألى بصائر
للناس وأهدى وأرحمة لعلهم يتذكروأن} وأقيل: الواوأ زائدة, وأالمعنى
وألقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وأهذا غريب, وأقيل, عطف عليه

ًا, كما في قول الشاعر: وأإن كان المعنى وأاحد
ًا وأمينا  وأقدمت الديم لراقشيهفألفى قولها كذب

:وأقال الَخر  
أل حبذا هند وأأرض بها هندوأهند أتى من دوأنها النأي وأالبعد 

:فالكذب هو المين, وأالنأي: هو البعد. وأقال عنترة  
حييت من طلل تقادم عهدهأقوى وأأقفر بعد أم الهيثم 

.فعطف القفار على القواء وأهو هو 

ُكُم ِذ ّتَخا ِبا ُكْم  ُفَس ْن َأ ُتْم  َلْم َظ ُكْم  ّن ِإ ِم  ْو َق َيا ِه  ْوِم َق ِل َقاَل ُموَسَى  ْذ  ِإ َوأ  **
َد ْن ُكْم ِع ّل ٌءر  ْي ُكْم َخ ِل َذ ُكْم  ُفَس َأن ْا  َو ُل ُت ْق َفا ُكْم  ِئ ِر َبا َلَى  ِإ ْا  َو ُب ُتو َف ِعْجَل  ْل ا

ّواُب الّرِحيُم ّت َو ال ُه ّنُه  ِإ ُكْم  ْي َل َع َتاَب  َف ُكْم  ِئ ِر  َبا
هذه صافة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل, قال   

الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى {وأإذ قال موسى لقومه
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} فقال: ذلك حين وأقع
في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وأقع حتى قال تعالى: {وألما
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سقط في أيديهم وأرأوأا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا
وأيغفر لنا} الَية. قال: فذلك حين يقول موسى {يا قوم إنكم

ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} وأقال أبو العالية وأسعيد بن جبير
وأالربيع بن أنس {فتوبوا إلى بارئكم} أي إلى خالقكم, قلت: وأفي

قوله ههنا {إلى بارئكم} تنبيه على عظم جرمهم, أي فتوبوا إلى
الذي خلقكم وأقد عبدتم معه غيره. وأقد روأى النسائي وأابن جرير

وأابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هاروأن عن الصابغ بن زيد الوراق
عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال,
فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل وأاحد منهم من لقي من

وأالد وأوألد فيقتله بالسيف وأل يبالي من قتل في ذلك الموطن,
فتاب أوألئك الذين كانوا خفي على موسى وأهاروأن ما اطلع الله

على ذنوبهم فاعترفوا بها وأفعلوا ما أمروأا به فغفر الله للقاتل
وأالمقتول, وأهذا قطعة من حديث الفتون وأسيأتي في سورة طه

بكماله إن شاء الله. وأقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم
حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد
عن عكرمة عن ابن عباس, قال: قال موسى لقومه: {توبوا إلى

بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم, فتاب عليكم, إنه
هو التواب الرحيم} قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وأجل
أن يقتلوا أنفسهم, قال: وأأخبر الذين عبدوأا العجل فجلسوا وأقام

الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوأا الخناجر بأيديهم وأأصاابتهم
ًا, فانجلت الظلمة عنهم وأقد ظلمة شديدة, فجعل يقتل بعضهم بعض

جلوا عن سبعين ألف قتيل, كل من قتل منهم كانت له توبة, وأكل
من بقي كانت له توبة. وأقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي برة

ًا يقولن في قوله تعالى {فاقتلوا أنه سمع سعيد بن جبير وأمجاهد
ًا, أنفسكم} قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعض
ل يحنو رجل على قريب وأل بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا

ما بأيديهم, فكشف عن سبعين ألف قتيل, وأإن الله أوأحى إلى
موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه وأروأي

عن علي رضي الله عنه نحو ذلك, وأقال قتادة: أمر القوم بشديد
ًا, حتى بلغ من المر فقاموا يتناحروأن بالشفار, يقتل بعضهم بعض

الله فيهم نقمته, فسقطت الشفار من أيديهم, فأمسك عنهم القتل
فجعل لحيهم توبة, وأللمقتول شهادة وأقال الحسن البصري:

ًا ثم انكشف عنهم فجعل أصاابتهم ظلمة حندس, فقتل بعضهم بعض
توبتهم في ذلك, وأقال السدي في قوله {فاقتلوا أنفسكم}قال:
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فاجتلد الذين عبدوأه وأالذين لم يعبدوأه بالسيوف, فكان من قتل من

ًا حتى كثر القتل حتى كادوأا أن يهلكوا حتى قتل الفريقين شهيد
ًا وأحتى دعا موسى وأهاروأن ربنا أهلكت بني منهم سبعون ألف

إسرائيل ربنا البقية البقية, فأمرهم أن يلقوا السلح, وأتاب عليهم,
ًا عنه, ًا, وأمن بقي مكفر فكان من قتل منهم من الفريقين شهيد
فذلك قوله {فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم} وأقال الزهري:

لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوأا وأمعهم موسى
فاضطربوا بالسيوف وأتطاعنوا بالخناجر, وأموسى رافع يديه حتى

إذا فتر بعضهم, قالوا: يا نبي الله, ادع الله لنا, وأأخذوأا بعضديه
يسندوأن يديه, فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم
قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلح وأحزن موسى وأبنو

إسرائيل للذي كان من القتل فيهم, فأوأحى الله جل ثناؤه إلى
موسى, ما يحزنك, أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون, وأأما من

بقي فقد قبلت توبته, فسر بذلك موسى وأبنو إسرائيل, روأاه ابن
جرير بإسناد جيد عنه, وأقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه

وأأحرق العجل وأذراه في اليم, خرج إلى ربه بمن اختار من قومه,
فأخذتهم الصاعقة, ثم بعثوا, فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل
من عبادة العجل, فقال: ل إل أن يقتلوا أنفسهم, فبلغني أنهم قالوا

لموسى: نصبر لمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن
يقتل من عبده, فجلسوا بالفنية, وأأصالت عليهم القوم السيوف,

فجعلوا يقتلونهم, فهشى موسى, وأبكى إليه النساء وأالصبيان
يطلبون العفو عنهم, فتاب الله عليهم وأعفا عنهم, وأأمر موسى أن
ترفع عنهم السيوف وأقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع
موسى إلى قومه وأكانوا سبعين رجلً قد اعتزلوا مع هاروأن العجل
لم يعبدوأه, فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم, فقالوا: يا
موسى. ما من توبة, قال: بلى, اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند
بارئكم فتاب عليكم ـ الَية: فاخترطوا السيوف وأالجزرة وأالخناجر

وأالسكاكين. قال: وأبعث عليهم ضبابة, قال: فجعلوا يتلمسون
ًا, قال: وأيلقى الرجل أباه وأأخاه فيقتله باليدي وأيقتل بعضهم بعض

ًا صابر نفسه حتى يبلغ وأهو ليدري. قال: وأيتنادوأن فيها رحم الله عبد
الله رضاه, قال: فقتلهم شهداء, وأتيب على أحيائهم ثم قرأ {فتاب

عليكم إنه هو التواب الرحيم}.
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ُكُم ْت َذ َأَخ َف ًة  ْهَر ّلَه َج َنَرى ال ّتَى  َلَك َح ْؤِمَن  ّن َلن  َياُموَسَى  ُتْم  ْل ُق ْذ  ِإ َوأ  **

ُكْم ّل َع َل ُكْم  ِت ْو ِد َم ْع َب ُكم ّمن  َنا ْث َع َب ُثّم  ُظُروأَن *   َتن ُتْم  ْن َأ َوأ َقُة  الّصاِع
ُكُروأَن  َتْش

يقول تعالى: وأاذكروأا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذا  
ًا مما ل يستطاع لكم وأل لمثالكم, كما قال سألتم رؤيتي جهرة عيان

ابن جريح, قال ابن عباس في هذه الية {وأإذا قلتم يا موسى لن
نؤمن لك حتى نرى الله} قال: علنية, وأكذا قال إبراهيم بن طهمان
عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرثا عن ابن عباس, أنه قال في
قول الله تعالى {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} أي علنية, أي
حتى نرى الله, وأقال قتادة وأالربيع بن أنس {حتى نرى الله جهرة}

ًا, وأقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين أي عيان
ًا, فقالوا {لن اختارهم موسى فساروأا معه, قال: فسمعوا كلم

ًا فصعقوا يقول نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} قال: فسمعوا صاوت
ماتوا. وأقال مروأان بن الحكم, فيما خطب به على منبر مكة:

الصاعقة صايحة من السماء, وأقال السدي في قوله {فأخذتكم
الصاعقة} الصاعقة: نار, وأقال عروأة بن روأيم في قوله {وأأنتم

تنظروأن} قال: صاعق بعضهم وأبعض ينظروأن, ثم بعث هؤلء
وأصاعق هؤلء, وأقال السدي {فأخذتكم الصاعقة} فماتوا, فقام

موسى يبكي وأيدعو الله, وأيقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا
أتيتهم وأقد أهلكت خيارهم {لو شئت أهلكتهم من قبل وأإياي أتهلكنا

بما فعل السفهاء منا} فأوأحى الله إلى موسى أن هؤلء السبعين
ممن اتخذوأاالعجل, ثم إن الله أحياهم فقاموا وأعاشوا رجل رجل,

ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون ؟ قال: فذلك قوله تعالى: {ثم
بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروأن} وأقال الربيع بن أنس كان

موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم, وأكذا
قال قتادة, وأقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن

الفضل عن محمد بن إسحاق, قال: لما رجع موسى إلى قومه
فرأى ما هم عليه من عبادة العجل, وأقال لخيه وأللسامري ما قال,
وأحرق العجل وأذراه في اليم, اختار موسى منهم سبعين رجلً الخير

فالخير, وأقال: انطلقوا إلى الله وأتوبوا إلى الله مما صانعتم,
وأاسألوه التوبة على من تركتم وأراءكم من قومكم, صاوموا

ّقته وأتطهروأا وأطهروأا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وأ
له ربه, وأكان ل يأتيه إل بإذن منه وأعلم, فقال له السبعون فيما ذكر

لي حين صانعوا ما أمروأا به, وأخرجوا للقاء الله, قالوا: يا موسى,
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اطلب لنا إلى ربك نسمع كلم ربنا, فقال أفعل, فلما دنا موسى
من الجبل وأقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله, وأدنا موسى

فدخل فيه, وأقال للقوم: ادنوا, وأكان موسى إذا كلمه الله وأقع على
جبهته نور ساطع ل يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه, فضرب
ًا دوأنه بالحجاب, وأدنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وأقعوا سجود
فسمعوه وأهو يكلم موسى يأمره وأينهاه: افعل وأل تفعل, فلما فرغ

إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام, فأقبل إليهم, فقالوا
لموسى {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} فأخذتهم الرجفة وأهي

ًا, وأقام موسى يناشد ربه وأيدعوه وأيرغب الصاعقة, فماتوا جميع
إليه وأيقول {رب لو شئت أهلكتهم من قبل وأإياي} قد سفهوا,

أفتهلك من وأرائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا ؟ أي إن
هذا لهم هلك وأاخترت منهم سبعين رجلً الخير فالخير, أرجع إليهم
وأليس معي منهم رجل وأاحد, فما الذي يصدقوني به وأيأمنوني عليه

بعد هذا ؟ {إنا هدنا إليك} فلم يزل موسى يناشد ربه عز وأجل
وأيطلب إليه حتى رد إليهم أروأاحهم, وأطلب إليهم التوبة لبني

إسرائيل من عبادة العجل, فقال: ل, إل أن يقتلوا أنفسهم ـ هذا
سياق محمد بن إسحاق ـ وأقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي
الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل, وأتاب الله عليهم
بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به, أمر الله موسى أن يأتيه

في كل أناس من بني إسرائيل يعتذروأن إليه من عبادة العجل
وأوأاعدهم موسى, فاختار موسى سبعين رجلً على عينه, ثم ذهب
بهم ليعتذروأا, وأساق البقية وأهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه
إلى بني إسرائيل في قوله {وأإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى
نرى الله جهرة} وأالمراد السبعون المختاروأن منهم وألم يحك كثير

من المفسرين سواه, وأقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى
في قصة هؤلء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك ل

ًا إل أعطاك, فادعه أن يجعلنا أنبياء, فدعا بذلك تطلب من الله شيئ
ًا إذ ل يعرف في زمان موسى فأجاب الله دعوته, وأهذا غريب جد

ًا في نبي سوى هاروأن ثم يوشع بن نون, وأقد غلط أهل الكتاب أيض
دعواهم أن هؤلء رأوأا الله عز وأجل, فإن موسى الكليم عليه
السلم قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلء السبعون ؟

القول الثاني في الَية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في  
تفسير هذه الَية: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه باللواح قد

كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدوأن العجل, فأمرهم بقتل أنفسهم
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ففعلوا, فتاب الله عليهم, فقال: إن هذه اللواح فيها كتاب الله فيه
أمركم الذي أمركم به وأنهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: وأمن يأخذه

بقولك أنت ؟ ل وأالله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا
فيقول: هذا كتابي فخذوأه, فما له ل يكلمنا كما يكلمك أنت يا

موسى, وأقرأ قول الله {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} قال:
فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صااعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا
أجمعون, قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم, وأقرأ قول الله {ثم
بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروأن} فقال لهم موسى: خذوأا
كتاب الله, فقالوا: ل, فقال: أي شيء أصاابكم ؟ فقالوا: أصاابنا أنا

متنا ثم أحيينا, قال: خذوأا كتاب الله, قالوا: ل, فبعث الله ملئكة
فنتقت الجبل فوقهم. وأهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما
أحيوا. وأقد حكى الماوأردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط

التكليف عنهم لمعاينتهم المر جهرة حتى صااروأا مضطرين إلى
التصديق, وأالثاني: أنهم مكلفون لئل يخلو عاقل من تكليف, قال
القرطبي: وأهذا هو الصحيح لن معاينتهم للمور الفظيعة ل تمنع

ًا من خوارق ًا عظام تكليفهم لن بني إسرائيل قد شاهدوأا أمور
العادات, وأهم في ذلك مكلفون وأهذا وأاضح, وأالله أعلم.

ْا ِمن ُلو ُك َى  َو ْل َوأالّس ْلَمّن  ُكُم ا ْي َل َع َنا  ْل َأنَز َوأ َغَماَم  ْل ُكُم ا ْي َل َع َنا  ْل ّل َظ َوأ  **
ِلُموَن    لما ْظ َي ُهْم  ُفَس ْن َأ ْا  َو ُن َكا ِكن  َلـ َوأ َنا  َلُمو َظ َوأَما  ُكْم  َنا ْق َباِت َما َرَز ّي َط

ًا بما أسبغ ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم, شرع يذكرهم أيض
النعم, فقال: {وأظللنا عليكم الغمام} وأهو جمع غمامة, عليهم من

سمي بذلك لنه يغم السماء أي يواريها وأيسترها, وأهو السحاب
البيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس, كما روأاه النسائي

وأغيره عن ابن عباس في حديث الفتون, قال: ثم ظلل عليهم في
التيه بالغمام, قال ابن أبي حاتم وأروأي عن ابن عمر وأالربيع بن
أنس وأأبي مجلز وأالضحاك وأالسدي نحو قول ابن عباس, وأقال

الحسن وأقتادة {وأظللنا عليكم الغمام} كان هذا في البرية, ظلل
عليهم الغمام من الشمس, وأقال ابن جرير: قال آخروأن: وأهو غمام

أبرد من هذا وأأطيب. وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو
حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {وأظللنا عليكم
الغمام} قال, ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم

القيامة وألم يكن إل لهم. وأهكذا روأاه ابن جرير عن المثنى بن
إبراهيم عن أبي حذيفة, وأكذا روأاه الثوري وأغيره عن ابن أبي نجيح
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عن مجاهد وأكأنه يريد, وأالله أعلم, أن ليس من زي هذا السحاب
ًا, كما قال سنيد في تفسيره بل أحسن منه وأأطيب وأأبهى منظر

عن حجاج بن محمد عن ابن جريج, قال, قال ابن عباس {وأظللنا
عليكم الغمام} قال, غمام أبرد من هذا وأأطيب وأهو الذي يأتي الله
فيه في قوله: {هل ينظروأن إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام
وأالملئكة} وأهو الذي جاءت فيه الملئكة يوم بدر. قال ابن عباس

وأكان معهم في التيه, وأقوله تعالى: {وأأنزلنا عليكم المن} اختلفت
عبارات المفسرين في المن ما هو ؟ فقال علي بن أبي طلحة عن

ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الشجار, فيغدوأن إليه,
فيأكلون منه ما شاؤوأا. وأقال مجاهد: المن: صامغة, وأقال عكرمة:
المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الّرب الغليظ, وأقال

السدي, قالوا: يا موسى, كيف لنا بما ههنا, أي الطعام ؟ فأنزل الله
عليهم المن, فكان يسقط على شجرة الزنجبيل, وأقال قتادة: كان

ًا من اللبن المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياض
وأأحلى من العسل, يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع

الشمس, يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك, فإذا تعدى
ذلك فسد وألم يبق, حتى كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه

ليوم سادسه وأيوم سابعه لنه كان يوم عيد ل يشخص فيه لمر
معيشته وأل يطلبه لشيء, وأهذا كله في البرية, وأقال الربيع بن

أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء
ثم يشربونه. وأقال وأهب بن منبه, وأسئل عن المن, فقال, خبز

رقاق مثل الذرة أوأ مثل النقى, وأقال أبو جعفر بن جرير حدثني
محمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثناإسرائيل عن جابر عن عامر,

ًا من المن, وأهو الشعبي, قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزء
وأكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه العسل, وأوأقع في شعر

أمية بن أبي الصلت حيث قال:
فرأى الله أنهم بمضيعل بذي مزرع وأل مثمورافسناها عليهم 

ًا ذا بهجة ًا وأماء فراتاوأحليب َى مزنهم خليا وأخوراعسلً ناطف غادياتوتر
مزمورا

فالناطف هو السائل وأالحليب المرمور الصافي منه, وأالغرض أن  
عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن, فمنهم من فسره

بالطعام, وأمنهم من فسره بالشراب, وأالظاهر, وأالله أعلم, أنه كل
ما امتن الله به عليهم من طعام وأشراب وأغير ذلك مما ليس لهم
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ًا وأحلوأة, فيه عمل وأل كد, فالمن المشهور ُأكل وأحده كان طعام إن 

ًا ًا, وأإن ركب مع غيره صاار نوع ًا طيب وأإن مزج مع الماء صاار شراب
آخر, وألكن ليس هو المراد من الَية وأحده, وأالدليل على ذلك قول
البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمروأ بن

النبي صالى الله حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه, قال: قال
عليه وأسلم: «الكمأة من المن وأماؤها شفاء للعين» وأهذا الحديث

روأاه المام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وأهو ابن
عمير به, وأأخرجه الجماعة في كتبهم إل أبا داوأد من طرق عن عبد

الملك وأهو ابن عمير به, وأقال الترمذي: حسن صاحيح, وأروأاه
من روأاية الحكم عن الحسن العرني عن عمروأ بن البخاري وأمسلم

حريث به, وأقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وأمحمود
بن غيلن, قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمروأ عن أبي

سلمة عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم:
«العجوة من الجنة, وأفيها شفاء من السم, وأالكمأة من المن,

وأماؤها شفاء للعين» تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث
حسن غريب ل نعرفه إل من حديث محمد بن عمروأ وأإل من حديث

سعيد بن عامر عنه, وأفي الباب عن سعيد بن زيد وأأبي سعيد وأجابر
ـ كذا قال ـ وأقد روأاه الحافظ أبو بكر بن مردوأيه في تفسيره من

طريق آخر عن أبي هريرة, فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد
البصري, حدثنا أسلم بن سهل حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا طلحة

بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «الكمأة من المن,

وأماؤها شفاء للعين» وأهذا حديث غريب من هذا الوجه وأطلحة بن
عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وأقيل: أبو
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: روأى عن

قتادة أشياء ل يتابع عليها. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار
حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن
ًا من أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم قالوا: أبي هريرة: أن ناس
الكمأة جدري الرض فقال نبي الله صالى الله عليه وأسلم «الكمأة

من المن وأماؤها شفاء للعين وأالعجوة من الجنة وأهي شفاء من
السم» وأهذا الحديث قد روأاه النسائي عن محمد بن بشار به, وأعنه

عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أياس عن شهر بن
حوشب عن أبي هريرة به, وأعن محمد بن بشار عن عبد العلى
عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وأروأى
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ًا وأابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد النسائي أيض

الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر: بقصة
العجوة عند النسائي, وأبالقصتين عند ابن ماجه, وأهذه الطريق
منقطعة بين شهر بن حوشب وأأبي هريرة, فإنه لم يسمع منه

بدليل ما روأاه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين
الدرهمي عن عبد العلى عن سعيد بن أبي عروأبة عن قتادة عن
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة, قال:

خرج رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأهم يذكروأن الكمأة
وأبعضهم يقول: جدري الرض, فقال «الكمأة من المن, وأماؤها

شفاء للعين» وأروأي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وأجابر كما
قال المام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد حدثنا العمش عن جعفر

بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر ابن عبد الله وأأبي سعيد
الخدري, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «الكمأة من

المن, وأماؤها شفاء للعين, وأالعجوة من الجنة, وأهي شفاء من
ًا: حدثنامحمد بن بشار حدثنا السم» وأقال النسائي في الوليمة أيض
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر
بن حوشب عن أبي سعيد وأجابر رضي الله عنهما: أن رسول الله

صالى الله عليه وأسلم قال: «الكمأة من المن, وأماؤها شفاء
ًا وأابن ماجه من طرق العمش عن أبي بشر للعين» ثم روأاه أيض

عن شهر عنهما به, وأقد روأيا ـ أعني النسائي من حديث جرير وأابن
ماجه من حديث سعيد ابن أبي سلمة ـ كلهما عن العمش عن

جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد روأاه النسائي وأحديث
جابر عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال «الكمأة من المّن وأماؤها

شفاء للعين» وأروأاه ابن مردوأيه عن أحمد بن عثمان عن عباس
الدوأري عن لحق بن صاواب عن عمار بن زريق عن العمش كابن
ًا: حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عباس ماجة, وأقال ابن مردوأيه أيض

الدوأري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الحوص عن العمش عن
المنهال بن عمروأ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد

الخدري, قال: خرج علينا رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأفي
يده كمآت, فقال «الكمأة من المن, وأماؤها شفاء للعين» وأأخرجه

النسائي عن عمروأ بن منصور عن الحسن بن الربيع به: ثم ابن
ًا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلم مردوأيه روأاه أيض
عن عبيد الله بن موسى, عن شيبان عن العمش به, وأكذا روأاه
النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى,
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وأقد روأي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, كما قال ابن

مردوأيه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا حمدوأن بن
أحمد حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب

عن أنس: أن أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم تدارؤوأا في
الشجرة التي اجتثت من فوق الرض ما لها عن قرار, فقال

بعضهم: نحسبه الكمأة, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
«الكمأة من المن, وأماؤها شفاء للعين, وأالعجوة من الجنة, وأفيها
شفاء من السم» وأهذا الحديث محفوظ أصاله من روأاية حماد بن

ًا من هذا, وأالله سلمة. وأقد روأى الترمذي وأالنسائي من طريقه شيئ
ًا في أعلم. وأروأي عن شهر عن ابن عباس كما روأاه النسائي أيض

الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون
الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر

عن عبد الله بن عباس عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال
«الكمأة من المن, وأماؤها شفاء للعين» فقد اختلف كما ترى فيه
شهر بن حوشب وأيحتمل عندي أنه حفظه وأروأاه من هذه الطرق

كلها, وأقد سمعت من بعض الصحابة وأبلغه عن بعضهم, فإن
السانيد إليه جيدة, وأهو ل يتعمد الكذب, وأأصال الحديث محفوظ

عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم كما تقدم من روأاية سعيد بن
زيد رضي الله عنه.

وأأما السلوى, فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى  
طائر شبه بالسماني, كانوا يأكلون منه. وأقال السدي في خبره,

ذكره عن أبي مالك وأعن أبي صاالح عن ابن عباس وأعن مرة عن
ابن مسعود وأعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السماني,

محمد بن الصباح حدثنا عبد وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن
الصمد بن الوارثا حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس,
قال: السلوى هو السماني, وأكذا قال مجاهد وأالشعبي وأالضحاك

وأالحسن وأعكرمة وأالربيع بن أنس رحمهم الله تعالى, وأعن عكرمة
أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أوأ نحو

ذلك, وأقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة
تحشرها عليهم الريح الجنوب وأكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه
يومه ذلك فإذا تعدى فسد وألم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسه

ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه وأيوم سابعه لنه كان يوم
عبادة ل يشخص فيه لشيء وأل يطلبه, وأقال وأهب بن منبه:

السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذوأن منه من
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سبت إلى سبت وأفي روأاية عن وأهب قال سألت بنو إسرائيل

ًا فقال الله لطعمنهم من أقل لحم يعلم موسى عليه السلم لحم
ًا فأذرت عند مساكنهم السلوى وأهو في الرض فأرسل عليهم ريح
السماني مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء فخبأوأا للغد فنتن
اللحم وأخنز الخبز, وأقال السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا
لموسى عليه السلم كيف لنا بما ههنا أين الطعام ؟ فأنزل الله

عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل, وأالسلوى وأهو طائر
شبه السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن
ًا ذبحه وأإل أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا: هذا الطعام. كان سمين

فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه
ًا فشرب كل سبط من عين, فقالوا: هذا الشراب اثنتا عشرة عين

فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام, فقالوا: هذا الظل فأين
اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان وأل يخترق

لهم ثوب, فذلك قوله تعالى {وأظللنا عليهم الغمام وأأنزلنا عليهم
المن وأالسلوى} وأقوله: {وأإذا استسقى موسى لقومه فقلنا

ًا قد علم كل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين
أناس مشربهم كلوا وأاشربوا من رزق الله وأل تعثوا في الرض

مفسدين} وأروأي عن وأهب بن منبه وأعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
نحو ما قاله السدي, وأقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال

ابن عباس خلق لهم في التيه ثياب ل تخرق وأل تدرن, قال ابن
جريج, فكان الرجل إذا أخذ من المن وأالسلوى فوق طعام يوم

فسد إل أنهم كانوا يأخذوأن في يوم الجمعة طعام يوم السبت فل
ًا, قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين وأقد يصبح فاسد

ًا: غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأأنشد في ذلك مستشد
ًا لنتمألذ من السلوى إذا ما أشورها  وأقاسمها بالله جهد

قال فظن أن السلوى عسلً, قال القرطبي: دعوى الجماع ل  
تصح لن المؤرخ أحد علماء اللغة وأالتفسير قال إنه العسل

وأاستدل ببيت الهذلي وأهذا وأذكر أنه كذلك في لغة كنانة لنه يسلي
به وأمنه عين سلوان, وأقال الجوهري: السلوى العسل وأاستشهد
ًا, وأالسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صاب ببيت الهذلي أيض

عليها ماء المطر فشربها العاشق سل, قال الشاعر:
شربت على سلوانة ماء مزنةفل وأجديد العيش يامي ما أسلو 
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وأاسم ذلك الماء السلوان, وأقال بعضهم السلوان دوأاء يشفي  

الحزين فيسلوا وأالطباء يسمونه (مفرج), قالوا وأالسلوى جمع
ًا كما يقال: سماني للمفرد وأالجمع وأوأيلي كذلك, بلفظ الواحد أيض

:وأقال الخليل وأاحده سلواة, وأأنشد
وأإني لتعروأني لذكراك هزةكما انتقض السلواة من بلل القطر 

وأقال الكسائي: السلوى وأاحدة وأجمعه سلوأي, نقله كله  
القرطبي, وأقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} أمر إباحة
وأإرشاد وأامتنان, وأقوله تعالى: {وأما ظلمونا وألكن كانوا أنفسهم
يظلمون} أي أمرناهم بالكل مما رزقناهم وأأن يعبدوأا كما قال

فخالفوا وأكفروأا فظلموا} {كلوا من رزق ربكم وأاشكروأا له
أنفسهم هذا مع ما شاهدوأه من الَيات البينات وأالمعجزات

القاطعات, وأخوراق العادات, وأمن ههنا تتبين فضيلة أصاحاب محمد
صالى الله عليه وأسلم وأرضي الله عنهم على سائر أصاحاب النبياء

في صابرهم وأثباتهم وأعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره
وأغزوأاته منها عام تبوك في ذلك القيظ وأالحر الشديد وأالجهد لم
يسألوا خرق عادة وأل إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلً على النبي

صالى الله عليه وأسلم لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير
طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه
وأأمرهم فملؤوأا كل وأعاء معهم وأكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل

الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وأسقوا البل وأملؤوأا
أسقيتهم ثم نظروأا فإذا هي لم تجاوأز العسكر. فهذا هو الكمل في
اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صالى الله عليه وأسلم.

ْا ُلو ْدُخ َوأا ًا  َغد ُتْم َر ْئ ْيُث ِش َها َح ْن ْا ِم ُلو ُك َف َيَة  َقْر ْل ِه ا ِذ َهـ ْا  ُلو ْدُخ َنا ا ْل ُق ْذ  ِإ َوأ  **
ِنيَن * ْلُمْحِس ُد ا ِزي َن َوأَس ُكْم  َيا َطا ُكْم َخ َل ِفْر  ْغ ّن ٌءة  ّط ْا ِح ُلو ُقو َوأ ًا  َباَب ُسّجد ْل ا

ِذيَن ّل َلى ا َع َنا  ْل َأنَز َف ُهْم  َل ِقيَل  ِذي  ّل ْيَر ا َغ ْولً  َق ْا  َلُمو َظ ِذيَن  ّل ّدَل ا َب َف
ُقوَن  ْفُس َي ْا  ُنو َكا ِبَما  ِء  ًا ّمَن الّسَمآ ِرْجز ْا  َلُمو َظ

يقول تعالى لئما على نكولهم عن الجهاد وأدخولهم الرض   
المقدسة لما قدموا من بلد مصر صاحبة موسى عليه السلم

فأمروأا بدخول الرض المقدسة التي هي ميراثا لهم عن أبيهم
إسرائيل وأقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم

وأضعفوا وأاستحسروأا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره
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تعالى في سورة المائدة, وألهذا كان أصاح القولين أن هذه البلدة

هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي وأالربيع بن أنس
ًا وأقتادة وأأبو مسلم الصافهاني وأغير وأاحد وأقد قال الله تعالى حاكي
عن موسى {يا قوم ادخلوا الرض المقدسة التي كتب الله لكم وأل

ترتدوأا} الَيات. وأقال آخروأن هي أريحاء, وأيحكى عن ابن عباس
وأعبد الرحمن بن زيد وأهذا بعيد لنها ليست على طريقهم وأهم

قاصادوأن بيت المقدس ل أريحاء, وأأبعد من ذلك قول من ذهب إلى
أنها مصر, حكاه الرازي في تفسيره, وأالصحيح الوأل أنها بيت

المقدس, وأهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع
بن نون عليه السلم وأفتحها الله عليهم عشية جمعة وأقد حبست
لهم الشمس يومئذ قليلً حتى أمكن الفتح, وألما فتحوها أمروأا أن

ًا لله تعالى على ما أنعم ًا} أي شكر يدخلوا الباب باب البلد {سجد
به عليهم من الفتح وأالنصر وأرد بلدهم عليهم وأإنقاذهم من التيه
وأالضلل, قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول

ًا, وأقال ابن جرير: ًا} أي ركع في قوله تعالى {وأادخلوا الباب سجد
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن

العمش عن المنهال بن عمروأ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
ًا من باب صاغير, روأاه ًا} قال ركع في قوله {وأادخلوا الباب سجد

الحاكم من حديث سفيان به, وأروأاه ابن أبي حاتم من حديث
سفيان وأهو الثوري به وأزاد فدخلوا من قبل أستاههم, وأقال الحسن

البصري: أمروأا أن يسجدوأا على وأجوههم حال دخولهم وأاستبعده
الرازي, وأحكي عن بعضهم أن المراد ههنا بالسجود الخضوع لتعذر

حمله على حقيقته, وأقال خصيف: قال عكرمة قال ابن عباس: كان
الباب قبل القبلة, وأقال ابن عباس وأمجاهد وأالسدي وأقتادة

وأالضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس, وأحكى
الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة, وأقال

خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق, وأقال
السدي عن أبي سعيد الزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن

ًا فدخلوا مقنعي رؤوأسهم أي مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سّجد
رافعي رؤوأسهم خلف ما أمروأا, وأقوله تعالى: {وأقولوا حطة} قال
الثوري عن العمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

{وأقولوا حطة} قال مغفرة استغفروأا, وأروأي عن عطاء وأالحسن
وأقتادة وأالربيع بن أنس نحوه, وأقال الضحاك عن ابن عباس

{وأقولوا حطة} قال: قولوا هذا المر حق كما قيل لكم, وأقال
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عكرمة قولوا {ل إله إل الله} وأقال الوأزاعي: كتب ابن عباس إلى
رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى {وأقولوا حطة} فكتب إليه

أن أقروأا بالذنب, وأقال الحسن وأقتادة أي أحطط عنا خطايانا
{نغفر لكم خطاياكم وأسنزيد المحسنين} وأقال: هذا جواب المر

أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكن الخطيئات وأضاعفنا لكم
الحسنات وأحاصال المر أنهم أمروأا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح
بالفعل وأالقول وأأن يعترفوا بذنوبهم وأيستغفروأا منها وأالشكر على
النعمة عندها وأالمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما

قال تعالى: {إذا جاء نصر الله وأالفتح وأرأيت الناس يدخلون في
ًا} فسره ًا فسبح بحمد ربك وأاستغفره إنه كان تواب دين الله أفواج
بعض الصحابة بكثرة الذكر وأالستغفار عند الفتح وأالنصر, وأفسره

ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم أجله
فيها وأأقره على ذلك عمر رضي الله عنه, وأل منافاة بين أن يكون

ًا, وألهذا كان قد أمر بذلك عند ذلك وأنعى إليه روأحه الكريمة أيض
ًا عند النصر كما روأى عليه الصلة وأالسلم يظهر عليه الخضوع جد
أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلً إليها من الثنية العليا وأأنه لخاضع

ًا لله على ذلك, ثم لما لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكر
دخل البلد اغتسل وأصالى ثماني ركعات وأذلك ضحى, فقال بعضهم:

هذه صالة الضحى, وأقال آخروأن بل هي صالة الفتح فاستحبوا
ًا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أوأل للمام وأللمير إذا فتح بلد

دخوله كما فعل سعد بن أبي وأقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان
كسرى صالى فيه ثماني ركعات وأالصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين

بتسليم, وأقيل يصليها كلها بتسليم وأاحد, وأالله أعلم.
وأقوله تعالى: {فبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} قال  

البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك
عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن

النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب
ًا قولوا حطة ـ فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وأقالوا سجد

حبة في شعرة» وأروأاه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
ًا وأعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن عن عبد الرحمن به موقوف

ًا في قوله تعالى:: {حطة} قال: فبدلوا المبارك ببعضه مسند
وأقالوا حبة, وأقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه

سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «قال
ًا وأقولوا حطة نغفر لكم الله لبني إسرائيل: {ادخلوا الباب سجد
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خطاياكم} فبدلوا وأدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة
في شعرة» وأهذا حديث صاحيح روأاه البخاري عن إسحاق بن نصر
وأمسلم عن محمد بن رافع وأالترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن

عبد الرازق به, وأقال الترمذي: حسن صاحيح, وأقال محمد بن
إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صاالح بن كيسان عن صاالح مولى

التوأمة عن أبي هريرة وأعمن ل أتهم عن ابن عباس أن رسول الله
صالى الله عليه وأسلم قال: «دخلوا الباب ـ الذي أمروأا أن يدخلوا

ًا ـ يزحفون على أستاههم وأهم يقولون حنطة في فيه سجد
شعيرة» وأقال أبو داوأد حدثنا أحمد بن صاالح وأحدثنا سليمان بن

سليمان بن داوأد حدثنا عبد الله بن وأهب حدثنا هشام بن سعد عن
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله

عنه عن النبي صالى الله عليه وأسلم: «قال الله لبني إسرائيل
ًا وأقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} ثم قال أبو {ادخلوا الباب سجد
داوأد حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله,

ًا, وأقال ابن مردوأيه ًا به في كتاب الحروأف مختصر هكذا روأاه منفرد
حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحمد بن

المنذر القزاز حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن
سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري,
قال: سرنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم حتى إذا كان من
آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل, فقال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم: «ما مثل هذه الثنية الليلة إل كمثل الباب

ًا وأقولوا حطة نغفر الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجد
لكم خطاياكم» وأقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء:

{سيقول السفهاء من الناس} قال اليهود: قيل لهم ادخلوا الباب
ًا, وأقولوا حطة أي مغفرة, فدخلوا على أستاههم ًا قال: ركع سجد
وأجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة, فذلك قول الله تعالى:

{فبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} وأقال الثوري عن
السدي عن أبي سعد الزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود وأقولوا

حطة, فقالوا حنطة, حبة حمراء فيها شعيرة, فأنزل الله: {فبدل
الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} وأقال أسباط عن السدي عن

مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطا سمعاتا أزبة مزبا,
فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك
قوله تعالى: {فبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} وأقال
الثوري عن العمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في
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ًا من باب صاغير, ًا} قال ركع قوله تعالى: {ادخلوا الباب سجد

فدخلوا من قبل أستاههم وأقالوا حنطة, فذلك قوله تعالى: {فبدل
الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم} وأهكذا روأي عن عطاء

وأمجاهد وأعكرمة وأالضحاك وأالحسن وأقتادة وأالربيع بن أنس وأيحيى
بن رافع. وأحاصال ما ذكره المفسروأن وأما دل عليه السياق أنهم
بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول وأالفعل فأمروأا أن يدخلوا

ًا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي سجد
رؤوأسهم وأأمروأا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وأخطايانا,
فاستهزؤوأا فقالوا حنطة في شعيرة, وأهذا في غاية ما يكون من

المخالفة وأالمعاندة وألهذا أنزل الله بهم بأسه وأعذابه بفسقهم وأهو
ًا خروأجهم عن طاعته. وألهذا قال: {فأنزلنا على الذين ظلموا رجز

من السماء بما كانوا يفسقون} وأقال الضحاك عن ابن عباس: كل
شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب, وأهكذا روأي عن
مجاهد وأأبي مالك وأالسدي وأالحسن وأقتادة أنه العذاب وأقال أبو

العالية الرجز الغضب, وأقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وأإما
البرد, وأقال سعيد بن جبير هو الطاعون, وأقال ابن أبي حاتم حدثنا
أبو سعيد الشج حدثنا وأكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن

إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وأقاص عن سعد بن مالك وأأسامة
بن زيد وأخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم, قالوا: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم: «الطاعون رجز عذاب عذب به من كان

قبلكم» وأهكذا روأاه النسائي من حديث سفيان الثوري به, وأأصال
الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت «إذا سمعتم

الطاعون بأرض فل تدخلوها» الحديث, قال ابن جرير أخبرني
يونس بن عبد العلى عن ابن وأهب عن يونس عن الزهري, قال

أخبرني عامر بن سعد بن أبي وأقاص عن أسامة بن زيد عن رسول
ُعذب الله صالى الله عليه وأسلم قال: «إن هذا الوجع وأالسقم رجز 

به بعض المم قبلكم» وأهذا الحديث أصاله مخرج في الصحيحين
من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وأسالم بن أبي النضر عن

عامر بن سعد بنحوه.

ْلَحَجَر َعَصاَك ا ّب ِرب  َنا اْض ْل ُق َف ِه  ْوِم َق ِل َقَى ُموَسَى  َتْس ِذ اْس ِإ َوأ  **
ْا ُلو ُك ُهْم  َب َناٍس ّمْشَر ُأ ُكّل  ِلَم  َع ْد  َق ًا  ْين َع َة  َعْشَر َتا  َن ْث ْنُه ا َفانَفَجَرْت ِم

ِديَن ْفِس ِفي الْرِض ُم ْا  ْو َث ْع َت َوألَ  ِه  ّل ْا ِمن ّرْزِق ال ُبو  َوأاْشَر
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يقول تعالى: وأاذكروأا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى   

عليه السلم حين استسقاني لكم وأتيسيري لكم الماء وأإخراجه لكم
ًا لكل من حجر معكم وأتفجيري الماء لكم منه من إثنتي عشرة عين

سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن وأالسلوى
وأاشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بل سعي منكم وألكد

وأاعبدوأا الذي سخر لكم ذلك: {وأل تعثوا في الرض مفسدين} وأل
تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وأقد بسطه المفسروأن في

كلمهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأجعل بين ظهرانيهم
حجر مربع وأأمر موسى عليهالسلم فضربه بعصاه فانفجرت منه

ًا في كل ناحية منه ثلثا عيون وأأعلم كل سبط اثنتا عشرة عين
عينهم يشربون منها ل يرتحلون من منقلة إل وأجدوأا ذلك معهم

بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الوأل, وأهذا قطعة من الحديث
الذي روأاه النسائي وأابن جرير وأابن أبي حاتم وأهو حديث الفتون
ًا مثل رأس الثور الطويل. وأقال عطية العوفي: وأجعل لهم حجر

يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلً وأضعوه فضربه موسى عليه السلم
ًا فإذا ساروأا حملوه على ثور بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عين
فاستمسك الماء وأقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان

لبني اسرائيل حجر فكان يضعه هاروأن وأيضربه موسى بالعصا,
ًا من الطور يحملونه معهم حتى إذا ًا طوري وأقال قتادة: كان حجر

نزلوا ضربه موسى بعصاه, وأقال الزمخشري وأقيل كان من الرخام
ًا في ذراع وأقيل مثل رأس النسان وأقيل كان من الجنة وأكان ذراع

طوله عشرة أذرع على طول موسى وأله شعبتان تتقدان في
الظلمة وأكان يحمل على حمار, قال: وأقيل اهبطه آدم من الجنة

فتوارثوه حتى وأقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا وأقيل هوالحجر
الذي وأضع عليه ثوبه حين اغتسل, فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر
فإن فيه قدرة وألك فيه معجزة فحمله في مخلته قال الزمخشري:

وأيحتمل أن تكون اللم للجنس ل للعهد أي اضرب الشيء الذي
ًا بعينه, قال: يقال له الحجر, وأعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجر

وأهذا أظهر في المعجزة وأأبين في القدرة فكان يضرب الحجر
بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس, فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر

عطشنا, فأوأحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر وأل يمسها
بالعصا لعلهم يقروأن, وأالله أعلم, وأقال يحيى بن النضر: قلت

لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم ؟ قال: كان موسى يضع
الحجر وأيقوم من كل سبط رجل وأيضرب موسى الحجر فينفجر
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ًا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك منه اثنتا عشرة عين

الرجل سبطه إلى تلك العين, وأقال الضحاك: قال ابن عباس لما
ًا, وأقال الثوري كان بنو اسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهار

عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس: قال ذلك في التيه ضرب
ًا من ماء لكل سبط لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عين
منهم عين يشربون منها, وأقال مجاهد نحو قول ابن عباس وأهذه
القصة شبيهة بالقصة التي في سورة العراف وألكن تلك مكية,

فلذلك كان الخبار عنهم بضمير الغائب لن الله تعالى يقص على
رسوله صالى الله عليه وأسلم ما فعل لهم. وأأما في هذه السورة ـ
ًا إليهم,. وأهي البقرة ـ فهي مدنية, فلهذا كان الخطاب فيها متوجه

ًا} وأهو أوأل وأأخبر هناك بقوله: {فانبجست منه اثنتا عشرة عين
ًا وأهو النفجار فناسب النفجار, وأأخبر ههنا بماآل إليه الحال آخر

ذكر النفجار ههنا وأذاك هناك, وأالله أعلم, وأبين السياقين تباين من
عشرة أوأجه لفظية وأمعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره

وأأجاب عنها بما عنده, وأالمر في ذلك قريب. وأالله أعلم.

ِرْج ُيْخ ّبَك  َنا َر َل ُع  ْد َفا ٍد  َوأاِح ٍم  َعا َط َلَى  َع ِبَر  ّنْص َلن  َياُموَسَى  ُتْم  ْل ُق ْذ  ِإ َوأ  **
َقاَل َها  ِل َبَص َوأ َها  َدِس َع َوأ َها  ُفوِم َوأ َها  ِئ ّثآ ِق َوأ َها  ِل ْق َب ِبُت الْرُض ِمن  ْن ُت َنا ِمّما  َل
ُكْم ّما َل ِإّن  َف ًا  ْا ِمْصر ُطو ِب ْه ٌءر ا ْي َو َخ ُه ِذي  ّل ِبا َنَى  ْد َأ َو  ُه ِذي  ّل ُلوَن ا ِد ْب َت َتْس َأ

ِلَك َذ ِه  ّل َغَضٍب ّمَن ال ِب ُءوأا  َبآ َوأ َنُة  َك ْلَمْس َوأا ّلُة  ّذ ِهُم ال ْي َل َع َبْت  ِر َوأُض ُتْم  ْل َأ َس
ِبَما ِلَك  َذ ّق  ْلَح ِر ا ْي َغ ِب ّييَن  ِب ّن ُلوَن ال ُت ْق َي َوأ ِه  ّل َياِت ال ِبآ ُفُروأَن  ْك َي ْا  ُنو َكا ُهْم  ّن أ

َ ِب
ٍد َوأاِح ٍم  َعا َط َلَى  َع ِبَر  ّنْص َلن  َياُموَسَى  ُتْم  ْل ُق ْذ  ِإ َوأ ُدوأَن    َت ْع َي ْا  ُنو َكا ّوأ ْا  َعَصو

َها ُفوِم َوأ َها  ِئ ّثآ ِق َوأ َها  ِل ْق َب ِبُت الْرُض ِمن  ْن ُت َنا ِمّما  َل ِرْج  ُيْخ ّبَك  َنا َر َل ُع  ْد َفا
ٌءر ْي َو َخ ُه ِذي  ّل ِبا َنَى  ْد َأ َو  ُه ِذي  ّل ُلوَن ا ِد ْب َت َتْس َأ َقاَل  َها  ِل َبَص َوأ َها  َدِس َع َوأ
ُتْم يقول تعالى: وأاذكروأا نعمتي ْل َأ ُكْم ّما َس َل ِإّن  َف ًا  ْا ِمْصر ُطو ِب ْه ا

ًا ًا هنيئ ًا نافع ًا طيب عليكم في إنزالي عليكم المن وأالسلوى طعام
سهلً وأاذكروأا دبركم وأضجركم مما رزقناكم وأسؤالكم موسى

استبدال ذلك بالطعمة الدنيئة من البقول وأنحوها مما سألتم قال
الحسن البصري: فبطروأا ذلك فلم يصبروأا عليه, وأذكروأا عيشهم

ًا أهل أعداس وأبصل وأبقول وأفوم الذي كانوا فيه, وأكانوا قوم
فقالوا: {ياموسى لن نصبر على طعام وأاحد فادع لنا ربك يخرج لنا

مما تنبت الرض من بقلها وأقثائها وأفومها وأعدسها وأبصلها} وأإنما
قالوا على طعام وأاحد وأهم يأكلون المن وأالسلوى لنه ل يتبدل وأل
يتغير كل يوم, فهو مأكل وأاحد: فالبقول وأالقثاء وأالعدس وأالبصل
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كلها معروأفة, وأأما الفوم, فقد اختلف السلف في معناه, فوقع في
قراءة ابن مسعود وأثومها بالثاء, وأكذا فسره مجاهد في روأاية ليث

بن أبي سليم عنه, بالثوم. وأكذا الربيع بن أنس وأسعيد بن جبير,
وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عمروأ بن رافع, حدثنا أبو

عمارة يعقوب بن إسحاق البصريو عن يونس, عن الحسن, في
قوله: {وأفومها} قال: قال ابن عباس: الثوم, قال وأفي اللغة

القديمة: فوموا لنا بمعنى اختبزوأا, قال ابن جرير: فإن كان ذلك
ًا, فإنه من الحروأف المبدلة كقولهم: وأقعوا في عاثور شر صاحيح

وأعافور شر, وأأثافي وأأثاثي, وأمغافير وأمغاثير وأأشباه ذلك مما
تقلب الفاء ثاء وأالثاء فاء لتقارب مخرجيهما, وأالله أعلم. وأقال

آخروأن: الفوم الحنطة, وأهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي
حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلى قراءة, أنبانا ابن وأهب قراءة

حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس: ُسئل عن قول الله:
{وأفومها} مافومها ؟ قال الحنطة. قال ابن عباس: أما سمعت

قول أحيحة بن الجلح, وأهو يقول:
ًاوأرد المدينة عن زراعة فوم  ًا وأاحد قد كنت أغني الناس شخص

وأقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن, حدثنا مسلم الجهني,  
حدثنا عيسى بن يونس, عن رشيد بن كريب, عن أبيه, عن ابن

عباس, في قوله تعالى: {وأفومها} قال: الفوم الحنطة بلسان بني
هاشم, وأكذا قال علي بن أبي طلحة وأالضحاك وأعكرمة عن ابن

عباس: أن الفوم الحنطة, وأقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن
مجاهد وأعطاء {وأفومها} قال: وأخبزها, وأقال هشيم عن يونس عن
الحسين وأحصين عن أبي مالك {وأفومها} قال: الحنطة, وأهو قول

عكرمة وأالسدي وأالحسن البصري وأقتادة وأعبد الرحمن بن يزيد بن
أسلم وأغيرهم, فالله أعلم, وأقال الجوهري: الفوم: الحنطة, وأقال
ابن دريد: الفوم: السنبلة, وأحكى القرطبي عن عطاء وأقتادة: أن

الفوم كل حب يختبز. قال: وأقال بعضهم: هو الحمص, لغة شامية,
وأمنه يقال لبائعه: فامي, مغير عن فومي, قال البخاري: وأقال

بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم وأقوله تعالى: {قال أتستبدلون
الذي هو أدنى بالذي هو خير} فيه تقريع لهم وأتوبيخ على ما سألوا
من هذه الطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد وأالطعام

ًا} هكذا هو الهنيء الطيب النافع, وأقوله تعالى: {اهبطوا مصر
منون مصروأف, مكتوب باللف في المصاحف الئمة العثمانية وأهو
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قراءة الجمهور بالصرف. وأقال ابن جرير: وأل أستجيز القراءة بغير

ًا} ذلك لجماع المصاحف على ذلك. وأقال ابن عباس {اهبطوا مصر
قال: مصر من المصار, روأاه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد

البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وأروأي عن السدي
وأقتادة وأالربيع بن أنس نحو ذلك, وأقال ابن جرير: وأقع في قراءة
أبي بن كعب وأابن مسعود {اهبطوا مصر} من غير إجراء, يعني

من غير صارف ثم روأي عن أبي العالية وأالربيع بن أنس أنهما فسرا
ذلك بمصر فرعون, وأكذا روأاه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وأالربيع
ًا قال وأابن جرير: وأيحتمل أن يكون المراد: مصر وأعن العمش أيض
ًا. وأيكون ذلك من باب التباع لكتابة فرعون على قراءة الجراء أيض

ًا قواريرا} ثم توقف في المصحف كما في قوله تعالى: {قوارير
المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من المصار ؟ وأهذا الذي قاله

فيه نظر, وأالحق أن المراد: مصر من المصار كما روأي عن ابن
عباس وأغيره, وأالمعنى على ذلك لن موسى عليه السلم يقول

لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد
دخلتموها وأجدتموه, فليس يساوأي مع دناءته وأكثرته في المصار

أن أسأل الله فيه. وألهذا قال: {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو
ًا فإن لكم ما سألتم} أي ما طلبتم, وألما كان خير اهبطوا مصر

سؤالهم هذا من باب البطر وأالشر وأل ضروأرة فيه لم يجابوا إليه
وأالله أعلم.

ُهْم ّن أ
َ ِب ِلَك  َذ ِه  ّل َغَضٍب ّمَن ال ِب ُءوأا  َبآ َوأ َنُة  َك ْلَمْس َوأا ّلُة  ّذ ِهُم ال ْي َل َع َبْت  ِر َوأُض

ْا َعَصو ِبَما  ِلَك  َذ ّق  ْلَح ِر ا ْي َغ ِب ّييَن  ِب ّن ُلوَن ال ُت ْق َي َوأ ِه  ّل َياِت ال ِبآ ُفُروأَن  ْك َي ْا  ُنو َكا
ُدوأَن َت ْع َي ْا  ُنو َكا  ّوأ

يقول تعالى: {وأضربت عليهم الذلة وأالمسكنة} أي وأضعت   
ًا أي ل يزالون مستذلين, من وأجدهم ًا وأقدر عليهم وأألزموا بها شرع
استذلهم وأأهانهم وأضرب عليهم الصغار, وأهم مع ذلك في أنفسهم
أذلء متمسكنون. قال الضحاك, عن ابن عباس: {وأضربت عليهم

الذلة وأالمسكنة} قال: هم أصاحاب النيالت يعني الجزية. وأقال عبد
الرزاق, عن معمر, عن الحسن, وأقتادة في قوله تعالى: {وأضربت

عليهم الذلة} قال: يعطون الجزية عن يد وأهم صااغروأن, وأقال
الضحاك: وأضربت عليه الذلة , قال: الذل. وأقال الحسن: أذلهم الله

فل منعة لهم, وأجعلهم تحت أقدام المسلمين وألقد أدركتهم هذه
المة وأإن المجوس لتجبيهم الجزية, وأقال أبو العالية وأالربيع بن

أنس وأالسدي: المسكنة الفاقة, وأقال عطية العوفي: الخراج, وأقال
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الضحاك: الجزية, وأقوله تعالى: {وأباؤوأا بغضب من الله} قال

الضحاك: استحقوا الغضب من الله, وأقال الربيع بن أنس: فحدثا
عليهم غضب من الله, وأقال سعيد بن جبير: {وأباؤوأا بغضب من

ًا, وأقال ابن جرير: يعني بقوله: الله} يقول: استوجبوا سخط
ً {وأباؤوأا بغضب من الله} انصرفوا وأرجعوا, وأل يقال: باء إل موصاول
ًا وأبواء, وأمنه إما بخير وأإما بشر يقال من: باء فلن بذنبه يبوء به بوء

قوله تعالى: {إني أريد أن تبوء بإثمي وأإثمك} يعني تنصرف
متحملهما وأترجع بهما قد صاارا عليك دوأني. فمعنى الكلم: إذا
رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صاار عليهم من الله

غضب, وأوأجب عليهم من الله سخط. وأقوله تعالى: {ذلك بأنهم
كانوا يكفروأن بآيات الله, وأيقتلون النبيين بغير الحق} يقول تعالى:

هذا الذي جازيناهم من الذلة وأالمسكنة, وأإحلل الغضب بهم من
الذلة, بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وأكفرهم بآيات الله,

وأإهانتهم حملة الشرع, وأهم النبياء وأأتباعهم, فانتقصوهم إلى أن
أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم, فل كفر أعظم من هذا, إنهم

كفروأا بآيات الله, وأقتلوا أنبياء الله بغير الحق, وألهذا جاء في
الحديث المتفق على صاحته: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم

قال: «الكبر بطر الحق وأغمط الناس» وأقال المام أحمد رحمه
الله: حدثنا إسماعيل, عن ابن عون, عن عمروأ بن سعيد, عن حميد
بن عبد الرحمن, قال: قال ابن مسعود: كنت ل أحجب عن النجوى,

وأل عن كذا وأل عن كذا, فأتيت رسول الله صالى الله عليه وأسلم
وأعنده مالك بن مرارة الرهاوأي, فأدركته من آخر حديثه وأهو يقول:
ًا يا رسول الله, قد قسم لي من الجمال ما ترى, فما أحب أن أحد

من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما,أليس ذلك هو البغي ؟
فقال: «ل ليس ذلك من البغي وألكن البغي من بطر, أوأ قال: سفه

الحق وأغمط الناس» يعني رد الحق, وأانتقاص الناس, وأالزدراء
بهم, وأالتعاظم عليهم, وألهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من

الكفر بآيات الله, وأقتلهم أنبياءه, أحل الله بهم بأسه الذي ل يرد,
ًا, قال أبو داوأد وأكساهم ذلً في الدنيا موصاولً بذل الَخرة جزاء وأفاق
الطيالسي: حدثنا شعبة, عن العمش, عن إبراهيم, عن أبي معمر,

عن عبد الله بن مسعود, قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل
ثلثمائة نبي, ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار, وأقد قال المام
أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا أبان, حدثنا عاصام, عن أبي وأائل عن

عبد الله يعني ابن مسعود, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
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ًا قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أوأقتل نبي

وأإمام ضللة وأممثل من الممثلين} وأقوله تعالى: {ذلك بما عصوا
وأكانوا يعتدوأن} وأهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوأا به أنهم

كانوا يعصون وأيعتدوأن فالعصيان فعل المناهي, وأالعتداء المجاوأزة
في حد المأذوأن فيه وأالمأمور به, وأالله أعلم.

ِه ّل ِبال ِئيَن َمْن آَمَن  ِب َوأالّصا َى  ّنَصاَر َوأال ْا  ُدوأ َها ِذيَن  ّل َوأا ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإّن ا  **
ِهْم ْي َل َع ٌءف  ْو َوألَ َخ ِهْم  ّب َد َر ُهْم ِعن َأْجُر ُهْم  َل َف ًا  ِلح َعِمَل صَاا َوأ ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا

ُنوَن َيْحَز ُهْم   َوألَ 
ّين تعالى حال من خالف أوأامره وأارتكب زوأاجره وأتعدى في    لما ب

فعل ما ل إذن فيه وأانتهك المحارم وأما أحل بهم من النكال, نبه
تعالى على أن من أحسن من المم السالفة وأأطاع فإن له جزاء

الحسنى, وأكذلك المر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي
المي فله السعادة البدية وأل خوف عليهم فيما يستقبلونه وأل هم
يحزنون على ما يتركونه وأيخلفونه كما قال تعالى: {أل إن أوألياء

الله ل خوف عليهم وأل هم يحزنون} وأكما تقول الملئكة للمؤمنين
عند الحتضار في قوله: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملئكة أل تخافوا وأل تحزنوا وأأبشروأا بالجنة التي
كنتم توعدوأن} قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمر بن أبي

عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال
سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صالى الله عليه وأسلم عن أهل
دين كنت معهم, فذكرت من صالتهم وأعبادتهم, فنزلت {إن الذين

آمنوا وأالذين هادوأا وأالنصارى وأالصابئين من آمن بالله وأاليوم
الَخر} إلى آخر الَية, وأقال السدي {إن الذين آمنوا وأالذين هادوأا

ًا} وأالنصارى وأالصابئين من آمن بالله وأاليوم الَخر وأعمل صاالح
الَية, نزلت في أصاحاب سلمان الفارسي بينا هو يحدثا النبي صالى
الله عليه وأسلم إذ ذكر أصاحابه فأخبره خبرهم, فقال كانوا يصلون

وأيصومون وأيؤمنون لك وأيشهدوأن أنك ستبعث نبيا, فلما فرغ
سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صالى الله عليه وأسلم «يا

سلمان هم من أهل النار», فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله
هذه الَية وأفكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وأسنة موسى

عليه السلم حتى جاء عيسى فلما جاء كان من تمسك بالتوارة
ًا وأإيمان وأأخذ بسنة موسى فلم يدعها وألم يتبع عيسى كان هالك
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ًا النصارى أن من تمسك بالنجيل منهم وأشرائع عيسى كان مؤمن

مقبولً منه حتى جاء محمد صالى الله عليه وأسلم, فمن لم يتبع
محمدا صالى الله عليه وأسلم منهم وأيدع ما كان عليه من سنة

ًا. قال ابن أبي حاتم, وأروأي عن سعيد بن عيسى وأالنجيل كان هالك
جبير نحو هذا, قلت وأهذا ل ينافي ما روأى علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس {إن الذين آمنوا وأالذين هادوأا وأالنصارى وأالصابئين من

آمن بالله وأاليوم الَخر} الَية ـ قال ـ فأنزل الله بعد ذلك {وأمن
ًا فلن يقبل منه وأهو في الَخرة من الخاسرين} يتبع غير السلم دين
فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه ل يقبل من أحد طريقة
ًا لشريعة محمد صالى الله عليه وأسلم بعد وأل عملً إل ما كان موافق
أن بعثه بما بعثه به, فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه

فهو على هدى وأسبيل وأنجاة, فاليهود أتباع موسى عليه السلم
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوارة في زمانهم. وأاليهود من الهوادة
وأهي المودة, أوأ التهود وأهي التوبة, كقول موسى عليه السلم {إنا
هدنا إليك} أي تبنا, فكأنهم سموا بذلك في الصال لتوبتهم وأمودتهم

في بعضهم لبعض, وأقيل: لنسبتهم إلى يهودا أكبر أوألد يعقوب,
وأقال أبو عمروأ بن العلء: لنهم يتهودوأن أي يتحركون عند قراءة
التوارة, فلما بعث عيسى صالى الله عليه وأسلم وأجب على بني

إسرائيل اتباعه وأالنقياد له, فأصاحابه وأأهل دينه هم النصارى,
ًا, كما سموا بذلك لتناصارهم فيما بينهم, وأقد يقال لهم أنصار أيض

قال عيسى عليه السلم {من أنصاري إلى الله قال الحواريون
نحن أنصار الله} وأقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا

ًا يقال لها ناصارة, قاله قتادة وأابن جريج, وأروأي عن ابن عباس أرض
ًا, وأالله أعلم. وأالنصارى جمع نصران, كنشاوأى جمع نشوان, أيض

وأسكارى جمع سكران, وأيقال للمرأة نصرانة وأقال الشاعر:
ّذف*   *نصرانة لم تَح

  ً ًا للنبيين, وأرسول ًا صالى الله عليه وأسلم خاتم فلما بعث الله محمد
إلى بني آدم على الطلق, وأجب عليهم تصديقه فيما أخبر. وأطاعته

ًا فيما أمر, وأالنكفاف عما عنه زجر, وأهؤلء هم المؤمنون حق
وأسميت أمة محمد صالى الله عليه وأسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم,

وأشدة إيقانهم وألنهم يؤمنون بجميع النبياء الماضية وأالغيوب الَتية,
وأأماالصابئون فقد اختلف فيهم, فقال سفيان الثوري, عن ليث بن
أبي سليم, عن مجاهد, قال: الصابئون قوم بين المجوس وأاليهود
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وأالنصارى وأ ليس لهم دين, وأكذا روأاه ابن أبي نجيح عنه, وأروأي عن

عطاء وأسعيد بن جبير نحو ذلك وأقال أبو العالية وأالربيع بن أنس
وأالسدي وأأبو الشعثاء, جابر بن زيد, وأالضحاك وأإسحاق بن راهويه:

الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤوأن الزبور, وألهذا قال أبو
حنيفة وأإسحاق: ل بأس بذبائحم وأمناكحتهم, وأقال هشيم, عن

مطرف: كنا عند الحكم بن عتبة, فحدثه رجل من أهل البصرة عن
الحسن أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس فقال الحكم,
ألم أخبركم بذلك, وأقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوأية بن عبد

الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدوأن
الملئكة, وأقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد العلى, حدثنا

المعتمر بن سليمان, عن أبيه, عن الحسن, قال: أخبر زياد أن
الصابئين يصلون إلى القبلة, وأيصلون الخمس قال: فأراد أن يضع

عنهم الجزية, قال: فخبر بعد أنهم يعبدوأن الملئكة, وأقال أبو جعفر
الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدوأن الملئكة, وأيقرؤوأن الزبور

وأيصلون للقبلة, وأكذا قال سعيد بن أبي عروأبة عن قتادة, وأقال ابن
أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وأهب, أخبرني
ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق وأهم
بكوثى, وأهم يؤمنون بالنبيين كلهم وأيصومون من كل سنة ثلثين
ًا, وأيصلون إلى اليمن كل يوم خمس صالوات وأسئل وأهب بن يوم

منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وأحده وأليست له شريعة
ًا, وأقال عبد الله بن وأهب: قال عبد يعمل بها وألم يحدثا كفر

الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الديان, كانوا بجزيرة
الموصال, يقولون: ل إله إل الله, وأليس لهم عمل وأل كتاب وأل نبي
إل قول ل إله إل الله, قال: وألم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان

المشركون يقولون للنبي صالى الله عليه وأسلم وأأصاحابه هؤلء
الصابئون يشبهونهم بهم, يعني في قول ل إله إل الله, وأقال

الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إل أن قبلتهم نحو مهب
الجنوب, يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلم, وأحكى القرطبي

عن مجاهد وأالحسن وأابن نجيح, أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود
وأالمجوس, وأل تؤكل ذبائحهم وأل تنكح نساؤهم, قال القرطبي:

وأالذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدوأن
وأيعتقدوأن تأثير النجوم, وأأنها فاعلة, وألهذا أفتى أبو سعيد

الصاطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم وأاختار الرازي أن
الصابئين قوم يعبدوأن الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة
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وأالدعاء, أوأ بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها, قال

وأهذا القول هو المنسوب إلى الكثرابنين الذين جاءهم إبراهيم عليه
ًا عليهم وأمبطلً لقولهم وأأظهر القوال وأالله أعلم, قول السلم راد
مجاهد وأمتابعيه وأوأهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود

وأل النصارى وأل المجوس وأل المشركين, وأإنما هم باقون على
فطرتهم وأل دين مقرر لهم يتبعونه وأيقتنونه, وألهذا كان المشركون

ينبزوأن من أسلم بالصابىء, أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل
الرض إذ ذلك. وأقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة

نبي, وأالله أعلم.

ٍة ّو ُق ِب ُكم  َنا ْي َت ْا َمآ آ ُذوأ ّطوَر ُخ ُكُم ال َق ْو َف َنا  ْع َف َوأَر ُكْم  َق َثا َنا ِمي ْذ َأَخ ْذ  ِإ َوأ  **
َفْضُل ْولَ  َل َف ِلَك  َذ ِد  ْع َب ُتْم ّمن  ْي ّل َو َت ُثّم  ُقوَن *   ّت َت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِفي ْا َما  ُكُروأ ْذ َوأا

ِريَن ْلَخاِس ُتم ّمَن ا ْن ُك َل ُتُه  َوأَرْحَم ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل  ال
ًا بني إسرائيل ما أخد عليهم من العهود    يقول تعالى مذكر

وأالمواثيق باليمان به وأحده ل شريك له, وأاتباع رسله, وأأخبر تعالى
أنه لما أخذ عليهم الميثاق, رفع الجبل فوق رؤوأسهم ليقروأا بما

عوهدوأا عليه, وأيأخذوأه بقوة وأجزم وأامتثال, كما قال تعالى: {وأإذ
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وأظنوا أنه وأاقع بهم خذوأا ما آتيناكم

بقوة وأاذكروأا ما فيه لعلكم تتقون} فالطور هو الجبل كما فسره به
في العراف, وأنص على ذلك ابن عباس وأمجاهد وأعطاء وأعكرمة
وأالحسن وأالضحاك وأالربيع بن أنس وأغير وأاحد, وأهذا ظاهر, في

روأاية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال, وأما لم ينبت
فليس بطور, وأفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا

عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا وأقال السدي: فلما أبوا أن
يسجدوأا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروأا إليه وأقد غشيهم

ًا فسجدوأا على شق وأنظروأا بالشق الَخر فرحمهم فسقطوا سجد
الله فكشفه عنهم, فقالوا وأالله ما سجدة أحب إلى اللهمن سجدة

كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدوأن كذلك, وأذلك قول الله تعالى
{وأرفعنا فوقكم الطور} وأقال الحسن في قوله {خذوأا ما آتيناكم

بقوة} يعني التوارة وأقال أبو العالية وأالربيع بن أنس: بقوة أي
بطاعة, وأقال مجاهد بقوة بعمل ما فيه, وأقال قتادة {خذوأا ما

آتيناكم بقوة} القوة: الجد وأإل قذفته عليكم, قال: فأقروأا بذلك
أنهم يأخذوأن ما أوأتوا به بقوة, وأمعنى قوله وأإل قذفته عليكم أي
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أسقطته عليكم, يعني الجبل, وأقال أبو العالية وأالربيع {وأاذكروأا ما

فيه} يقول: اقرؤوأا ما في التوارة وأاعملوا به, وأقوله تعالى {ثم
توليتم من بعد ذلك فلول فضل الله} يقول تعالى: ثم بعد هذا
الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وأانثنيتهم وأنقضتموه {فلول

فضل الله عليكم وأرحمته} أي بتوبته عليكم وأإرساله النبيين
وأالمرسلين إليكم {لكنتم من الخاسرين} بنقضكم ذلك الميثاق في

الدنيا وأالَخرة.

ْا ُنو ُكو ُهْم  َل َنا  ْل ُق َف ْبِت  ِفي الّس ُكْم  ْن ْا ِم َدوأ َت ْع ِذيَن ا ّل ُتُم ا ِلْم َع ْد  َق َل َوأ  **
َظًة ْوِع َوأَم َها  َف ْل َوأَما َخ َها  ْي َد َي ْيَن  َب ّلَما  َكالً  َن َها  َنا ْل َع َفَج ِئيَن *   ًة َخاِس َد ِقَر

ِقيَن ّت ْلُم  ّل
يقول تعالى: {وألقد علمتم} يا معشر اليهود ما أحل من البأس   

بأهل القرية التي عصت أمر الله وأخالفوا عهده وأميثاقه فيما أخذه
ًا لهم, عليهم من تعظيم السبت وأالقيام بأمره إذ كان مشروأع

فتحيلوا على اصاطياد الحيتان في يوم السبت بما وأضعوا لها من
الشصوص وأالحبائل وأالبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم

السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل وأالحيل, فلم
تخلص منها يومها ذلك, فلما كان الليل أخذوأها بعد انقضاء السبت,
فلما فعلوا ذلك, مسخهم الله إلى صاورة القردة وأهي أشبه شيء

بالناسي في الشكل الظاهر وأليست بإنسان حقيقة وأفكذلك أعمال
هؤلء وأحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر وأمخالفة له في
الباطن, كان جزاؤهم من جنس عملهم وأهذه القصة مبسوطة في

سورة العراف حيث يقول تعالى: {وأاسألهم عن القرية التي كانت
حاضرة البحر إذ يعدوأن في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

ًا وأيوم ل يسبتون ل تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} شرع
القصة بكمالها, وأقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيله, وأكذا
قال قتادة, وأسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله

وأبه الثقة, وأقوله تعالى: {فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} قال ابن
أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل, عن ابن أبي

نجيح, عن مجاهد {فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} قال: مسخت
قلوبهم وألم يمسخوا قردة. وأإنما هو مثل ضربه الله {كمثل الحمار

ًا} وأروأاه ابن جرير عن المثنى, عن أبي حذيفة وأعن يحمل أسفار
محمد بن عمر الباهلي وأعن أبي عاصام عن عيسى عن ابن أبي
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نجيح عن مجاهد به, وأهذا سند جيد عن مجاهد, وأقول غريب خلف

الظاهر من السياق في هذا المقام وأفي غيره, قال الله تعالى:
{قل هل أنبئكم بشّر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وأغضب

عليه وأجعل منهم القردة وأالخنازير وأعبد الطاغوت} الَية, وأقال
العوفي في تفسيره عن ابن عباس {فقلنا لهم كونوا قردة

خاسئين} فجعل الله منهم القردة وأالخنازير فزعم أن شباب القوم
صااروأا قردة وأأن الشيخة صااروأا خنازير وأقال شيبان النحوي عن

قتادة {فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} فصار القوم قردة تعاوأى,
ًء وأقال عطاء الخراساني: نودوأا يا لها أذناب بعد ما كانوا رجالً وأنسا

أهل القرية {كونوا قردة خاسئين} فجعل الذين نهوهم يدخلون
عليهم فيقولون يا فلن ألم ننهكم ؟ فيقولون برؤوأسهم: أي بلى,

وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن
محمد بن ربيعة بالمصيصية, حدثنا محمد بن مسلم, يعني الطائفي,
عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال إنما كان الذين

ًا, ثم هلكوا ما كان للمسخ اعتدوأا في السبت فجعلوا قردة فواق
نسل, وأقال الضحاك, عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة

بمعصيتهم يقول إذ ل يحيون في الرض إل ثلثة أيام, قال: وألم
يعش مسخ قط فوق ثلثة أيام, وألم يأكل وألم يشرب وألم ينسلوا
وأقد خلق اللهالقردة وأالخنازير وأسائر الخلق في الستة اليام التي

ذكرها الله في كتابه, فمسخ هؤلء القوم في صاورة القردة, وأكذلك
يفعل بمن يشاء كما يشاء, وأيحوله كما يشاء, وأقال أبو جعفر, عن

الربيع, عن أبي العالية في قوله {كونوا قردة خاسئين} قال: يعني
أذلة صااغرين, وأروأي عن مجاهد وأقتادة وأالربيع وأأبي مالك نحوه,

وأقال محمد بن إسحاق عن داوأد بن أبي الحصين عن عكرمة, قال:
قال ابن عباس: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي

افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت
فعظموه وأتركوا ما أمروأا به, فلما أبو إل لزوأم السبت ابتلهم الله
فيه, فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره, وأكانوا في قرية بين أيلة

وأالطور, يقال لها: مدين, فحرم الله عليهم في السبت الحيتان
ًا إلى صايدها وأأكلها, وأكانوا إذا كان يوم السبت, أقبلت إليهم شرع
ًا ًا صاغير ساحل بحرهم, حتى إذا ذهب السبت, ذهبن فلم يروأا حوت

ًا, حتى إذا ذهب ًا, حتى إذا كان يوم السبت أتين شرع وأل كبير
السبت, ذهبن فكانوا كذلك, حتى طال عليهم المد وأقرموا إلى

ًا يوم السبت فحزمه بخيط ًا سر الحيتان, عمد رجل منهم فأخذ حوت
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ًا في الساحل فأوأثقه تم تركه, ثم أرسله في الماء وأأوأتد له وأتد
حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت,

فانطلق به فأكله, حتى إذا كان يوم السبت الَخر عاد لمثل ذلك,
وأوأجد الناس ريح الحيتان, فقال أهل القرية: وأالله لقد وأجدنا ريح
الحيتان, ثم عثروأا على صانيع ذلك الرجل, قال: ففعلوا كما فعل,

ًا طويلً لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صاادوأها ًا زمان وأصانعوا سر
علنية وأباعوها في السواق, فقالت طائفة منهم من أهل البقية:

وأيحكم اتقوا الله وأنهوهم عما كانوا يصنعون, فقالت طائفة أخرى
ًا الله لم تأكل الحيتان, وألم تنه القوم عما صانعوا, {لم تعظون قوم

ًا ؟ قالوا: معذرة إلى ربكم} ًا شديد مهلكهم أوأ معذبهم عذاب
بسخطنا أعمالهم {وألعلهم يتقون}, قال ابن عباس: فبينما هم على
ذلك, أصابحت تلك البقية في أنديتهم وأمساجدهم فقدوأا الناس فلم
ًا, فانظروأا ما هو يروأهم, قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس شأن

فذهبوا ينظروأن في دوأرهم, فوجدوأها مغلقة عليهم, قد دخلوها ليل
فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم, فأصابحوا فيها
قردة, وأإنهم ليعرفون الرجل بعينه وأإنه لقرد, وأالمرأة وأإنها لقردة,

وأالصبي بعينه وأإنه لقرد, قال : قال ابن عباس: فلول ما ذكر الله
أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم, قال:

وأهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صالى الله عليه وأسلم
{وأاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} الَية, وأروأى

ًا من هذا, وأقال السدي في قوله تعالى الضحاك عن ابن عباس نحو
{وألقد علمتم الذين اعتدوأا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

خاسئين} قال: هم أهل أيلة, وأهي القرية التي كانت حاضرة البحر,
فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت, وأقد حرم الله على اليهود أن

ًا, فلم يبق في البحر حوت إل خرج حتى يعملوا في السبت شيئ
يخرجن خراطيمهن من الماء, فإذا كان يوم الحد لزمن سفل البحر

فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت, فذلك قوله تعالى
{وأاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدوأن في

ًا وأيوم ل يسبتون ل السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع
تأتيهم} فاشتهى بعضهم السمك, فجعل الرجل يحفر الحفيرة

ًا إلى البحر, فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل وأيجعل لها نهر
الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة, فيريد الحوت أن

يخرج فل يطيق من أجل قلة ماء النهر, فيمكث فيها, فإذا كان يوم
الحد, جاء فأخذه, فجعل الرجل يشوي السمك, فيجد جاره
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روأائحه, فيسأله فيخبره, فيصنع مثل ما صانع جاره حتى فشا فيهم

أكل السمك, فقال لهم علماؤهم: وأيحكم, إنما تصطادوأن يوم
السبت وأهو ل يحل لكم, فقالوا: إنما صادناه يوم الحد حين أخذناه,

قال الفقهاء: ل وألكنكم صادتموه يوم فتحتم له الماء فدخل, قال:
ًا وأغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض {لم تعظون قوم

ًا} يقول: لَم تعظوهم وأقد ًا شديد الله مهلكهم أوأ معذبهم عذاب
وأعظتموهم فلم يطيعونكم ؟ فقال بعضهم {معذرة إلى ربكم

وألعلهم يتقون} فلما أبوا, قال المسلمون: وأالله ل نساكنكم في
ًا قرية وأاحدة, فقسموا القرية بجدار وأففتح المسلمون باب

ًا وألعنهم داوأد عليه السلم, فجعل وأالمعتدوأن في السبت باب
المسلمون يخرجون من بابهم, وأالكفار من بابهم, فخرج المسلمون

ذات يوم وألم يفتح الكفار بابهم فلما أبطؤوأا عليهم, تسور
المسلمون عليهم الحائط, فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض,

ففتحوا عنهم فذهبوافي الرض, فذلك قول الله تعالى: {فلما عتوا
عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين} وأذلك حين يقول {لعن
الذين كفروأا من بني إسرائيل على لسان داوأد وأعيسى بن مريم}

الَية: فهم القردة (قلت) وأالغرض من هذا السياق عن هؤلء الئمة,
بيان خلف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله, من أن مسخهم إنما

ًا, بل الصحيح أنه معنوي وأصاوري, وأالله أعلم. ًا ل صاوري كان معنوي
وأقوله تعالى: {فجعلناها نكالً} قال بعضهم: الضمير في فجعلناها

عائد على القردة وأقيل على الحيتان وأقيل على العقوبة وأقيل على
القرية حكاها ابن جرير وأالصحيح أن الضمير عائد على القرية, أي

فجعل الله هذه القرية وأالمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم
{نكالً} أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن

فرعون {فأخذه الله نكال الَخرة وأالوألى} وأقوله تعالى {لما بين
يديها وأما خلفها} أي من القرى, قال ابن عباس: يعني جعلناها بما

أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى:
{وألقد أهلكنا ما حولكم من القرى وأصارفنا الَيات لعلهم يرجعون}
منه قوله تعالى {أوأ لم يروأا أنا نأتي الرض ننقصها من أطرافها}

الَية, على أحد القوال, في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن
داوأد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من

القرى وأما خلفها من القرى فالمراد لما بين يديها وأما خلفها من
القرى, وأكذا قال سعيد بن جبير: لما بين يديها وأما خلفها, قال: من
ٍذ. وأروأي عن إسماعيل بن أبي خالد وأقتادة بحضرتها من الناس يومئ
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وأعطية العوفي {جعلناها نكالً لما بين يديها} قال: ما قبلها من
الماضين في شأن السبت, وأقال أبو العالية وأالربيع وأعطية: وأما

خلفها لما بقي بعدهم من الناس بني إسرائيل أن يعملوا مثل
عملهم, وأكان هؤلء يقولون: المراد لما بين يديها وأما خلفها في

الزمان. وأهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن
تكون أهل تلك القرية عبرة لهم, وأأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم
من الناس فكيف يصح هذا الكلم أن تفسر الَية به, وأهو أن يكون
ًا من الناس ل يقوله بعد تصوره عبرة لمن سبقهم ؟ وأهذا لعل أحد
فتعين أن المراد بما بين يديها وأما خلفها في المكان, وأهو ما حولها
من القرى, كما قاله ابن عباس وأسعيد بن جبير, وأالله أعلم. وأقال

أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية {فجعلناها
نكالً لما بين يديها وأما خلفها} أي عقوبة لما خل من ذنوبهم, وأقال

ابن أبي حاتم: وأروأي عن عكرمة وأمجاهد وأالسدي وأالفراء وأابن
عطية. لما بين يديها من ذنوب القوم وأما خلفها, لمن يعمل بعدها
مثل تلك الذنوب, وأحكى الرازي ثلثة أقوال: أحدها: أن المراد بما

بين يديها وأما خلفها, من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم
بخبرها بالكتب المتقدمة وأمن بعدها. وأالثاني: المراد بذلك من

بحضرتها من القرى وأالمم. وأالثالث: أنه تعالى, جعلها عقوبة لجميع
ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وأما بعده, وأهو قول الحسن (قلت)

وأأرجح القوال المراد بما بين يديها وأما خلفها, من بحضرتها من
القرى, يبلغهم خبرها وأما حل بها, كما قال تعالى {وألقد أهلكنا ما

حولكم من القرى} الَية, وأقال تعالى: {وأل يزال الذين كفروأا
تصيبهم بما صانعوا قارعة} الَية, وأقال تعالى {أفل يروأن أنا نأتي

الرض ننقصها من أطرافها} فجعلهم عبرة وأنكالً لمن في زمانهم,
وأموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم, وألهذا قال

{وأموعظة للمتقين} وأقوله تعالى: {وأموعظة للمتقين} قال محمد
بن إسحاق, عن داوأد بن الحصين, عن عكرمة, عن ابن عباس
{وأموعظة للمتقين} الذين من بعدهم إلى يوم القيامة, وأقال
الحسن وأقتادة {وأموعظة للمتقين} بعدهم فيتقون نقمة الله

وأيحذروأنها, وأقال السدي وأعطية العوفي {وأموعظة للمتقين} قال
أمة محمد صالى الله عليه وأسلم (قلت) المراد بالموعظة ههنا

الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلء من البأس وأالنكال في مقابلة ما
ارتكبوه من محارم الله, وأما تحيلوا به من الحيل, فليحذر المتقون

صانيعهم لئل يصيبهم ما أصاابهم, كما قال المام أبو عبد الله بن
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بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم, حدثنا الحسن بن محمد بن

الصباح الزعفراني, حدثنا يزيد بن هاروأن, حدثنا محمد بن عمر, عن
أبي سلمة, عن أبي هريرة: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم

قال:«ل ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى
الحيل» وأهذا إسناد جيد, وأأحمد بن محمد بن مسلم هذا, وأثقة
الحافظ أبو بكر البغدادي وأباقي رجاله مشهوروأن على شرط

الصحيح, وأالله أعلم.

ْا َو ُل َقا ًة  َقَر َب ْا  َبُحو ْذ َت َأْن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ِإّن ال ِه  ْوِم َق ِل َقاَل ُموَسَى  ْذ  ِإ َوأ  **
ِليَن ِه ْلَجا ُكوَن ِمَن ا َأ َأْن  ِه  ّل ِبال ُذ  ُعو َأ َقاَل  ًا  ُهُزوأ َنا  ُذ ّتِخ َت  َأ

يقول تعالى: وأاذكروأا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق   
العادة لكم في شأن البقرة, وأبيان القاتل من هو بسببها, وأإحياء

.الله المقتول, وأنصه على من قتله منهم
ذكر بسط القصة

قال: ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا  
يزيد بن هاروأن, أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين, عن

ًا ل يولد له, عبيدة السلماني, قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيم
وأكان له مال كثير, وأكان ابن أخيه وأارثه, فقتله ثم احتمله ليلً,

فوضعه على باب رجل منهم, ثم أصابح يدعيه حتى تسلحوا وأركب
بعضهم على بعض. فقال ذوأوأ الرأي منهم وأالنهي: علم يقتل

بعضكم بعضا, وأهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه السلم,
فذكروأا ذلك له, فقال {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا

أتتخذنا هزوأا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} قال: فلو لم
يعترضوا لجزأت عنهم أدنى بقرة, وألكنهم شددوأا, فشدد عليهم

حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروأا بذبحها, فوجدوأها عند رجل ليس
ًا, له بقرة غيرها, فقال: وأالله ل أنقصها من ملء جلدها ذهب

ًا, فذبحوها, فضربوه ببعضها, فقام: فأخذوأها بملء جلدها ذهب
ًا, فلم يعِط فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا ـ لبن أخيه, ثم مال ميت

ًا, فلم يورثا قاتل بعد, وأروأاه ابن جرير من حديث من ماله شيئ
أيوب, عن محمد بن سيرين, عن عبيدة بنحو من ذلك, وأالله أعلم.

وأروأاه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هاروأن به, وأروأاه
آدم بن أبي إياس في تفسيره, عن أبي جعفر هو الرازي, عن

هشام بن حسان به, وأقال آدم بن أبي إياس في تفسره: أنبأنا أبو
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جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى: {إن

الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} قال: كان رجل من بني إسرائيل,
ًا, وألم يكن له وألد, وأكان له قريب, وأكان وأارثه, فقتله وأكان غني
ليرثه, ثم القاه على مجمع الطريق, وأأتى موسى عليه السلم

ًا فقال له: إن قريبي قتل وأأني إلى أمر عظيم, وأإني ل أجد أحد
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله, قال: فنادى موسى في الناس,

فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إل يبينه لنا, فلم يكن
عندهم علم, فأقبل القاتل على موسى عليه السلم, فقال له: أنت

نبي الله, فسل لنا ربك أن يبين لنا, فسأل ربه, فأوأحى الله: {إن
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فعجبوا من ذلك, فقالوا: {أتتخذنا

هزوأا ؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك
يبين لنا ما هي ؟ قال أنه يقول إنها بقرة ل فارض} يعني ل هرمة
{وأل بكر} يعني وأل صاغيرة {عوان بين ذلك} أي نصف بين البكر
وأالهرمة {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها

بقرة صافراء فاقع لونها} أي صااف لونها {تسر الناظرين} أي
تعجب الناظرين {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ إن البقر

تشابه علينا وأإنا إن شاء الله لمهتدوأن * قال إنه يقول إنها بقرة ل
ذلول} أي لم يذللها العمل {تثير الرض وأل تسقي الحرثا} يعني
وأليست بذلول, تثير الرض وأل تسقي الحرثا يعني وأل تعمل في

الحرثا {مسلمة} يعني مسلمة من العيوب {ل شية فيها} يقول:
ل بياض فيها {قالوا الَن جئت بالحق فذبحوها وأما كادوأا يفعلون}

قال وألو أن القوم حين أمروأا بذبح بقرة, استعرضوا بقرة من البقر
فذبحوها لكانت إياها, وألكن شددوأا على أنفسهم, فشدد الله

عليهم, وألول أن القوم استثنوا فقالوا: إنا إن شاء الله لمهتدوأن, لما
ًا, فبلغنا أنهم لم يجدوأا البقرة التي نعتت لهم إل عند هدوأا إليها أبد

عجوز وأعندها يتامى وأهي القيمة عليهم, فلما علمت أنه ل يزكو
لهم غيرها, أضعفت عليهم الثمن, فأتوا موسى فأخبروأه أنهم لم
يجدوأا هذا النعت إل عند فلنة, وأأنها سألت أضعاف ثمنها, فقال

موسى: إن الله قد خفف عليكم, فشددتم على أنفسكم, فأعطوها
رضاها وأحكمها. ففعلوا وأاشتروأها فذبحوها, فأمرهم موسى عليه
السلم أن يأخذوأا عظما منها فيضربوا القتيل, ففعلوا, فرجع إليه
ًا كما كان, فأخذ قاتله, وأهو روأحه, فسمى لهم قاتله, ثم عاد ميت
الذي كان أتى موسى عليه السلم, فشكا إليه, فقتله الله على

أسوأ عمله, وأقال محمد بن جرير: حدثني محمد بن سعيد, حدثني
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أبي, حدثني عمي, حدثني أبي عن أبيه, عن ابن عباس, في قوله

ًا من بني إسرائيل على عهد موسى في شأن البقرة, وأذلك أن شيخ
ًا من المال, وأكان بنو أخيه فقراء ل مال عليه السلم كان مكثر

لهم, وأكان الشيخ ل وألد له, وأكان بنو أخيه وأرثته فقالوا ليت عمنا
قد مات فورثنا ماله, وأإنه لما تطاوأل عيهم أل يموت عمهم, أتاهم

الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله,
وأتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته, وأذلك أنهما كانتا مدينتين

كانوا في إحداهما, وأكان القتيل إذا قتل وأطرح بين المدينتين, قيس
ما بين القتيل وأالقريتين, فأيتهما كانت أقرب إليه, غرمت الدية,
وأأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك, وأتطاوأل عليهم أن ل يموت

عمهم, عمدوأا إليه فقتلوه, ثم عمدوأا فطرحوه على باب المدينة
التي ليسوا فيها, فلما أصابح أهل المدينة, جاء بنو أخي الشيخ

فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم, فوالله لتغرمن لنا دية عمنا,
قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا وأل  علمنا قاتلً وأل فتحنا باب

مدينتنا منذ أغلق حتى أصابحنا, وأإنهم عمدوأا إلى موسى عليه
السلم, فلما أتوه, قال بنو أخي الشيخ: عمنا وأجدناه مقتولً على
باب مدينتهم, وأقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه وأل فتحنا

باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصابحنا, وأإن جبرائيل جاء بأمر
السميع العليم إلى موسى عليه السلم, فقال: قل لهم: {إن الله

يأمركم أن تذبحوا بقرة} فتضربوه ببعضها, وأقال السدي: {وأإذ قال
موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} قال: كان رجل من

ًا من المال, فكانت له ابنة, وأكان له ابن أخ بني إسرائيل مكثر
محتاج, فخطب إليه ابن أخيه ابنته, فأبى أن يزوأجه, فغضب الفتى
وأقال: وأالله لقتلن عمي وألَخذن ماله, وألنكحن ابنته, وألَكلن ديته,
فأتاه الفتى وأقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل, فقال يا
عم, انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلء القوم لعلي أن أصايب

منها, فإنهم إذا رأوأك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلً فمل
بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى, ثم رجع إلى أهله, فلما أصابح

جاء كأنه يطلب عمه, كأنه ل يدري أين هو, فلم يجده, فانطلق
نحوه, فإذا بذلك السبط مجتمعين عليه, فأخذهم وأقال: قتلتم

عمي, فأدوأا إلّي ديته, فجعل يبكي وأيحثو التراب على رأسه وأينادي
وأاعماه, فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية, فقالوا له:

يارسول اللهادع لنا ربك حتى يبين لنا من صااحبه فيؤخذ صااحب
القضية, فوالله إن ديته علينا لهينة, وألكن نستحي أن نعير به فذلك
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ًا فادارأتم فيها وأالله مخرج ما حين يقول تعالى: {وأإذ قتلتم نفس

كنتم تكتمون} فقال لهم موسى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا
بقرة} قالوا: نسألك عن القتيل وأعمن قتله, وأتقول اذبحوا بقرة

أتهزأ بنا {قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} قال ابن عباس:
فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لجزأت عنهم, وألكن شددوأا وأتعنتوا

على موسى, فشدد الله عليهم, فقالوا: {ادع لنا ربك يبين لنا ما
هي قال إنه يقول إنها بقرة ل فارض وأل بكر عوان بين ذلك}

ًا, ًا وأاحد وأالفارض: الهرمة التي ل تولد, وأالبكر التي لم تلد إل وألد
وأالعوان النصف التي بين ذلك التي قد وألدت وأوألد وألدها {فافعلوا
ما تؤمروأن * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها
بقرة صافراء فاقع لونها} قال: نقي لونها {تسر الناظرين} قال:

تعجب الناظرين {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه
علينا وأإنا إن شاء الله لمهتدوأن * قال إنه يقول إنها بقرة ل ذلول
تثير الرض وأل تسقي الحرثا مسلمة ل شية فيها} من بياض وأل

سواد وأل حمرة {قالوا الَن جئت بالحق} فطلبوها فلم يقدروأا
ً عليها, وأكان رجل من بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه, وأإن رجل

ًا تحت رأسه المفتاح, فقال له مّر به معه لؤلؤ يبيعه, وأكان أبوه نائم
ًا ؟ فقال له الفتى: كما الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألف
ًا, قال الَخر: أيقظ أنت حتى يستقيظ أبي فآخذه منك بثمانين ألف

ًا, ًا, فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلثين ألف أباك وأهو لك بستين ألف
وأزاد الَخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف,

ًا, وأأبى أن فلما أكثر عليه قال: وأالله ل أشتريه منك بشيء أبد
يوقظ أباه, فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة,

فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة, وأأبصروأا البقرة عنده
فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة, فأبى, فأعطوه اثنتين فأبى,

ًا, فقالوا: وأالله ل نتركك حتى نأخذها منك, فزادوأه حتى بلغوا عشر
فانطلقوا به إلى موسى عليه السلم, فقالوا: يا نبي الله, إنا

ًا, فقال له وأجدناها عند هذا وأأبى أن يعطيناها وأقد أعطيناه ثمن
موسى: أعطهم بقرتك, فقال يا رسول الله, أنا أحق بمالي, فقال:

ًا, فأبى صادقت, وأقال للقوم: ارضوا صااحبكم فأعطوه وأزنها ذهب
ًا, فباعهم إياها فأضعفوه له حتى أعطوه وأزنها عشر مرات ذهب

وأأخذ ثمنها, فذبحوها, قال: اضربوه ببعضها, فضربوه بالبضعة التي
بين الكتفين, فعاش, فسألوه: من قتلك ؟ فقال لهم: ابن أخي,
قال: أقتله فآخذ ماله وأأنكح ابنته. فأخذوأا الغلم فقتلوه, وأقال
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سنيد: حدثنا حجاج هو ابن محمد, عن ابن جريج, عن مجاهد

وأحجاج, عن أبي معشر, عن محمد بن كعب القرظي وأمحمد بن
ًا من قيس ـ دخل حديث بعضهم في حديث بعض ـ, قالوا: إن سبط

بني إسرائيل لما رأوأا كثرة شروأر الناس, بنوا مدينة فاعتزلوا شروأر
ًا إل أدخلوه, ًا منهم خارج الناس, فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحد

ًا فتح وأإذا أصابحوا قام رئيسهم فنظر وأأشرف, فإذا لم يَر شيئ
المدينة, فكانوا مع الناس حتى يمسوا, قال: وأكان رجل من بني
إسرائيل له مال كثير, وألم يكن له وأارثا غير أخيه, فطال عليه

حياته, فقتله ليرثه, ثم حمله فوضعه على باب المدينة, ثم كمن في
ًا مكان هو وأأصاحابه, قال: فأشرف رئيس المدينة فنظر, فلم يَر شيئ

ففتح الباب, فلما رأى القتيل رد الباب, فناداه أخو المقتول
وأأصاحابه: هيهات قتلتموه ثم تردوأن الباب, وأكان موسى لما رأى

ًا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القتل كثير
القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وأبين أهل المدينة قتال

حتى لبس الفريقان السلح ثم كف بعضهم عن بعض, فأتوا موسى,
فذكروأا له شأنهم, قالوا: يا موسى إن هؤلء قتلوا قتيلً ثم ردوأا

الباب, قال أهل المدينة: يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشروأر,
وأبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شروأر الناس, وأالله ما قتلنا وأل علمنا

قاتلً, فأوأحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة, فقال لهم موسى:
{إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} وأهذه السياقات عن عبيدة وأأبي
العالية وأالسدي وأغيرهم, فيها اختلف ما, وأالظاهر أنها مأخوذة من
كتب بني إسرائيل, وأهي مما يجوز نقلها, وألكن ل تصدق وأل تكذب,

فلهذا ل يعتمد عليها إل ما وأافق الحق عندنا, وأالله أعلم.

ّ ٌءة ل َقَر َب َها  ّن ِإ ُقوُل  َي ّنُه  ِإ َقاَل  ِهَي  َنا َما  ّل ّيَن  َب ُي ّبَك  َنا َر َل ُع  ْد ْا ا ُلو َقا  **
َنا َل ُع  ْد ْا ا ُلو َقا ْؤَمروأَن *   ُت ْا َما  ُلو َع ْف َفا ِلَك  َذ ْيَن  َب ٌءن  َوا َع ٌءر  ْك ِب َوألَ  ٌءض  ِر َفا
َها ُن ْو ّل ٌءع  ِقـ َفا ُء  ْفَرآ ٌءة صَا َقَر َب َها  ّن ِإ ُقوُل  َي ّنُه  ِإ َقاَل  َها  ُن ْو َل َنا َما  ّل ّين  َب ُي ّبَك  َر

َبَه َتَشا َقَر  َب ِإّن ال ِهَي  َنا َما  ّل ّين  َب ُي ّبَك  َنا َر َل ُع  ْد ْا ا ُلو َقا ِريَن *   ِظ ّنا َتُسّر ال
ٌءل ُلو َذ ٌءة لّ  َقَر َب َها  ّن ِإ ُقوُل  َي ّنُه  ِإ َقاَل  ُدوأَن *   َت ْه َلُم ّلُه  َء ال ِإن َشآ ّنآ  ِإ َوأ َنا  ْي َل َع
ْئَت ْا الََن ِج ُلو َقا َها  ِفي َيَة  ٌءة لّ ِش ّلَم ْلَحْرثَا ُمَس َتْسِقي ا َوألَ  ِثيُر الْرَض  ُت

ُلوَن  َع ْف َي ْا  ُدوأ َكا َوأَما  َها  َبُحو َذ َف ّق  ْلَح ِبا
أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وأكثرة سؤالهم لرسولهم,   

لهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم, وألو أنهم ذبحوا أي
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بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم, كما قال ابن عباس وأعبيدة وأغير
وأاحد, وألكنهم شددوأا فشدد عليهم فقالوا: {ادع لنا ربك يبين لنا ما
هي} أي ما هذه البقرة وأأي شيء صافتها, قال ابن جرير, حدثنا أبو

كريب, حدثنا ثّمام بن علي, عن العمش, عن المنهال بن عمروأ
عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لو أخذوأا أدنى بقرة

لكتفوا بها, وألكنهم شددوأا فشدد عليهم ـ اسناد صاحيح ـ وأقد روأاه
غير وأاحد عن ابن عباس, وأكذا قال عبيدة وأالسدي وأمجاهد

وأعكرمة وأأبو العالية وأغير وأاحد, وأقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو
أخذوأا أدنى بقرة لكفتهم, قال ابن جريج: قال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم: «إنما أمروأا بأدنى بقرة وألكنهم لما شددوأا شدد الله
عليهم وأايم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر البد» قال:

{إنه يقول إنها بقرة ل فارض وأل بكر} أي ل كبيرة هرمة وأل
صاغيرة لم يلحقها الفحل, كما قاله أبو العالية وأالسدي وأمجاهد

وأعكرمة وأعطية العوفي وأعطاء الخراساني وأوأهب بن منبه
ًا, وأقال الضحاك وأالضحاك وأالحسن وأقتادة, وأقاله ابن عباس أيض

عن ابن عباس: عوان بين ذلك, يقول نصف بين الكبير وأالصغيرة,
وأهي أقوى ما يكون من الدوأاب وأالبقر, وأأحسن ما تكون, وأروأي

عن عكرمة وأمجاهد وأأبي العالية وأالربيع بن أنس وأعطاء
الخراساني وأالضحاك نحو ذلك, وأقال السدي: العوان: النصف التي

بين ذلك التي قد وألدت وأوألد وألدها, وأقال هشيم, عن جويبر, عن
كثير بن زياد, عن الحسن في البقرة: كانت بقرة وأحشية, وأقال ابن
جريج, عن عطاء, عن ابن عباس: من لبس نعلً صافراء لم يزل في

سروأر ما دام ل بسها, وأذلك قوله تعالى: {تسر الناظرين} وأكذا
قال مجاهد وأوأهب ابن منبة: كانت صافراء, وأعن ابن عمر: كانت

صافراء الظلف, وأعن سعيد بن جبير: كانت صافراء القرن وأالظلف,
وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا نصر بن علي, حدثنا نوح بن
قيس, أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى: {بقرة صافراء

فاقع لونها} قال سوداء شديدة السواد, وأهذا غريب, وأالصحيح
الوأل وألهذا أكد صافرتها بأنه {فاقع لونها} وأقال عطية العوفي

{فاقع لونها} تكاد تسود من صافرتها, وأقال سعيد بن جبير {فاقع
لونها} قال: صاافية اللون. وأروأي عن أبي العالية وأالربيع بن أنس
وأالسدي وأالحسن وأقتادة نحوه, وأقال شريك عن معمر عن ابن

عمر {فاقع لونها} قال: صااف, وأقال العوفي في تفسيره عن ابن
عباس {فاقع لونها} تكاد تسود من صافرتها, وأقال سعيد بن جبير
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{فاقع لونها} صاافية اللون, وأروأي عن أبي العالية وأالربيع بن أنس

وأالسدي وأالحسن وأقتادة نحوه, وأقال شريك عن معمر عن ابن
عمر {فاقع لونها} شديدة الصفرة, تكاد من صافرتها تبيض, وأقال

السدي {تسر الناظرين} أي تعجب الناظرين, وأكذا قال أبو العالية
وأقتادة وأالربيع بن أنس. وأقال وأهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها
تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وأفي التوارة: أنها كانت
حمراء , فلعل هذا خطأ في التعريب, أوأ كما قال الوأل: إنها كانت

شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وأسواد, وأالله أعلم. وأقوله تعالى:
{إن البقر تشابه علينا} أي لكثرتها, فميز لنا هذه البقرة وأصافها

وأحلها لنا {وأإنا إن شاء الله} إذا بينتها لنا {لمهتدوأن} إليها, وأقال
ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى الوأدي الصوفي, حدثنا أبو

سعيد أحمد بن داوأد الحداد, حدثنا سروأر بن المغيرة الواسطي بن
أخي منصور بن زاذان, عن عباد بن منصور, عن الحسن, عن أبي
رافع, عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«لول أن بني إسرائيل قالوا {وأإنا إن شاء الله لمهتدوأن} ما أعطوا
ًا, وألو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لجزأت عنهم, أبد

وألكن شددوأا, فشدد الله عليهم» وأهذا حديث غريب من هذا الوجه,
وأأحسن أحواله أن يكون من كلم أبي هريرة كما تقدم مثله على
السدي, وأالله أعلم, {قال إنه يقول إنها بقرة ل ذلول تثير الرض

وأل تسقي الحرثا} أي إنها ليسن مذللة بالحراثة وأل معدة للسقي
في الساقية, بل هي مكرمة, حسنة, وأقال عبد الرزاق عن معمر

عن قتادة مسلمة يقول ل عيب فيها, وأكذا قال أبو العالية وأالربيع,
وأقال مجاهد: مسلمة من الشية, وأقال عطاء الخراساني مسلمة
القوائم وأالخلق ل شية فيها, قال مجاهد: ل بياض وأل سواد, وأقال

أبو العالية وأالربيع وأالحسن وأقتادة ليس فيها بياض, وأقال عطاء
الخراساني: ل شية فيها, قال لونها وأاحد بهيم, وأروأي عن عطية
العوفي وأوأهب بن منبه وأإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك, وأقال

السدي: ل شية فيها من بياض وأل سواد وأل حمرة, وأكل هذه
القوال متقاربة في المعنى, وأقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك

قوله تعالى: {إنها بقرة ل ذلول} ليست بمذللة بالعمل, ثم استأنف
فقال: {تثير الرض} أي يعمل عليها بالحراثة, لكنها ل تسقي

الحرثا, وأهذا ضعيف لنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها ل
تثير الرض وأل تسقي الحرثا, كذا قرره القرطبي وأغيره: {قالوا

الَن جئت بالحق} قال قتادة: الَن بينت لنا, وأقال عبد الرحمن بن
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زيد بن أسلم وأقبل ذلك وأالله قد جاءهم الحق {فذبحوها وأما كادوأا
يفعلون} قال الضحاك, عن ابن عباس: كادوأا أن ل يفعلوا وألم يكن

ذلك الذي أرادوأا, لنهم أرادوأا أن ل يذبحوها, يعني أنهم مع هذا
البيان وأهذه السئلة وأالجوبة وأاليضاح ما ذبحوها إل بعد الجهد,

وأفي هذا ذم لهم, وأذلك أنه لم يكن غرضهم إل التعنت, فلهذا ما
كادوأا يذبحونها. وأقال محمد بن كعب وأمحمد بن قيس: فذبحوها

وأما كادوأا يفعلون لكثرة ثمنها, وأفي هذا نظر, لن كثرة الثمن لم
يثبت إل من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية

وأالسدي, وأروأاه العوفي عن ابن عباس, وأقال عبيدة وأمجاهد وأهب
بن منبه وأأبو العالية وأعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنهم اشتروأها
بمال كثير, وأفيه اختلف, ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك, وأقال عبد

الرزاق: أنبأنا ابن عيينة, أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة, قال:
ما كان ثمنها إل ثلثة دنانير, وأهذا إسناد جيد عن عكرمة وأالظاهر
ًا, وأقال ابن جرير, وأقال آخروأن: لم أنه نقله عن أهل الكتاب أيض

يكادوأا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل
القتيل الذي اختصموا فيه وألم يسنده عن أحد, ثم اختار أن

الصواب في ذلك أنهم لم يكادوأا يفعلوا ذلك لغلء ثمنها وأللفضيحة,
وأفي هذا نظر بل الصواب, وأالله أعلم, ما تقدم من روأاية الضحاك

عن ابن عباس على ما وأجهناه, وأبالله التوفيق.
مسألة) استدل بهذه الَية في حصر صافات هذه البقرة حتى(  

تعينت أوأ تم تعقييدها بعد الطلق على صاحة السلم في الحيوان,
كما هو مذهب مالك وأالوأزاعي وأالليث وأالشافعي وأأحمد وأجمهور

ًا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي ًا وأخلف من العلماء سلف
صالى الله عليه وأسلم: «ل تنعت المرأة المرأة لزوأجها كأنه ينظر

إليها» وأكما وأصاف النبي صالى الله عليه وأسلم, إبل الدية في قتل
الخطأ, وأشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث, وأقال أبو حنيفة

وأالثوري وأالكوفيون: ل يصح السلم في الحيوان لنه ل تنضبط
أحواله, وأحكي مثله عن ابن مسعود وأحذيفة بن اليمان وأعبد

الرحمن بن سمرة وأغيرهم.

ُتُموَن * ْك َت ُتْم  ْن ُك ٌءج ّما  ِر ّلُه ُمْخ َوأال َها  ِفي ُتْم  ْأ ّداَر َفا ًا  ْفس َن ُتْم  ْل َت َق ْذ  ِإ َوأ  **
ُكْم ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكْم آ ِري ُي َوأ َتَى  ْو ْلَم ّلُه ا ِيي ال ُيْح ِلَك  َذ َك َها  ْعِض َب ِب ُه  ُبو ِر َنا اْض ْل ُق َف

ُلوَن ِق ْع  َت
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ّدارأتم فيها} اختلفتم وأهكذا قال مجاهد قال    قال البخاري: {فا

فيما روأاه ابن أبي حاتم, عن أبيه, عن أبي حذيفة, عن شبل, عن
ابن أبي نجيح, عن مجاهد, إنه قال في قوله تعالى: {وأإذ قتلتم

ًا فادارأتم فيها} اختلفتم, وأقال عطاء الخراساني وأالضحاك: نفس
ًا فادارأتم فيها} اختصمتم فيها, وأقال ابن جريج {وأإذ قتلتم نفس

قال: بعضهم: أنتم قتلتموه, وأقال آخروأن: بل أنتم قتلمتموه, وأكذ
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم {وأالله مخرج ما كنتم تكتمون}

قال مجاهد: ما تغيبون, وأقال ابن حاتم: حدثنا عمروأ بن مسلم
البصري, حدثنا محمد بن الطفيل العبدي, حدثنا صادقة بن رستم,
سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة
أبيات إل أظهرها الله, وأما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إل
أظهرها الله, وأتصديق ذلك في كلم الله {وأالله مخرج ما كنتم
تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها} هذا البعض أي شيء كان من
أعضاء هذه البقرة, فالمعجزة حاصالة به, وأخرق العادة به كائن,

ًا في نفس المر, فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود وأقد كان معين
علينا في أمر الدين أوأ الدنيا لبينه الله تعالى لنا, وألكنه أبهمه وألم
يجى من طريق صاحيح عن معصوم بيانه, فنحن نبهمه كما أبهمه

ّدثنا عفان بن ّدثنا أحمد بن سنان ح الله, وألهذا قال ابن أبي حاتم: ح
ّدثنا العمش عن المنهال بن ّدثنا عبد الواحد بن زياد ح مسلم ح

عمروأ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصاحاب بقرة بني
إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وأجدوأها عند رجل في بقر له
وأكانت بقرة تعجبه, قال: فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه

ملء مسكها دنانير, فذبحوها, فضربوه ـ يعني القتيل ـ بعضو منها,
ًا, فقالوا له من قتلك ؟ قال: قتلني فلن, فقام تشخب أوأداجه دم

وأكذا قال الحسن وأعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه ضرب
ببعضها, وأفي روأاية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي

الغضروأف وأقال عبد الرزاق أنبأنا معمر, قال: أيوب عن ابن
سيرين, عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها, قال معمر: قال

قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش, فقال: قتلني فلن, وأقال وأكيع
بن الجراح في تفسيره: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمه {فقلنا

اضربوه ببعضها} فضرب بفخذها, فقام فقال: قتلني فلن, قال ابن
أبي حاتم: وأروأي عن مجاهد وأقتادة وأعكرمة نحو ذلك. وأقال

السدي: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين, فعاش, فسألوه فقال:
قتلني ابن أخي, وأقال أبو العالية: أمرهم موسى عليه السلم, أن

230



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا من عظامها فيضربوا به القتيل, ففعلوا فرجع إليه يأخذوأا عظم

ًا كما كان, وأقال عبد الرحمن روأحه, فسمى لهم قاتله, ثم عاد ميت
بن زيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابها وأقيل: بلسانهاوأقيل بعجب

ذنبها وأقوله تعالى: {وأكذلك يحيي الله الموتى} أي فضربوه فحيي,
وأنبه تعالى على قدرته وأإحيائه الموتى بما شاهدوأه من أمر القتيل,

جعل تبارك وأتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد, وأفاصالً ما
كان بينهم من الخصومة وأالعناد, وأالله تعالى قد ذكر في هذه

السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع {ثم بعثناكم
من بعد موتكم} وأهذه القصة, وأقصة الذي خرجوا من ديارهم وأهم

ألوف حذر الموت, وأقصة الذي مّر على قرية وأهي خاوأية على
عروأشها, وأقصة إبراهيم عليه السلم وأالطيور الربعة, وأنبه تعالى
ًا, بإحياء الرض بعد موتها على إعادة الجسام بعد صايروأرتها رميم
كما قال أبو داوأد الطيالسي: حدثنا شعبه, أخبرني يعلى بن عطاء,

قال سمعت وأكيع بن عدس يحدثا عن أبي رزين العقيلي رضي
الله عنه, قال: قلت يا رسول الله, كيف يحيي الله الموتى ؟ قال:

ًا» ؟ قال بلى. قال: «أما مررت بواد ممحل, ثم مررت به خضر
«كذلك النشور» أوأ قال: «كذلك يحيي الله الموتى» وأشاهد هذا

ًا قوله تعالى: {وأآية لهم الرض الميتة أحييناها وأأخرجنا منها حب
فمنه يأكلون * وأجعلنا فيها جنات من نخيل وأأعناب وأفجرنا فيها من

العيون ليأكلوا من ثمره وأما عملته أيديهم أفل يشكروأن}.
مسألة) استدل لمذهب المام مالك في كون قول الجريح: فلن(  

قتلني لوثا بهذه القصة, لن القتيل لما حيي سئل عمن قتله, فقال
فلن قتلني, فكان ذلك مقبولً منه, لنه ل يخبر حينئذ إل بالحق, وأل
ًا قتل جارية يتهم وأالحالة هذه, وأرجحوا ذلك لحديث أنس أن يهودي

على أوأضاح لها, فرضخ رأسها بين حجرين, فقيل: من فعل بك
هذا, أفلن ؟ أفلن ؟ حتى ذكروأا اليهودي, فأوأمأت برأسها, فأخذ

اليهودي, فلم يزل به حتى اعترف, فأمر رسول الله صالى الله عليه
ًا, حلف وأسلم أن يرض رأسه بين حجرين, وأعن مالك إذا كان لوث
أوألياء القتيل قسامة, وأخالف الجمهور في ذلك, وألم يجعلوا قول

القتيل في ذلك لوثا.

ًة َو َقْس ّد  َأَش ْوأ  َأ ِة  ْلِحَجاَر َكا ِهَي  َف ِلَك  َذ ِد  ْع َب ُكْم ّمن  ُب ُلو ُق َقَسْت  ُثّم   **
َيْخُرُج َف ُق  ّق َيّش َلَما  َها  ْن ِإّن ِم َوأ َهاُر  ْن ْنُه ال َفّجُر ِم َت َي َلَما  ِة  ْلِحَجاَر ِإّن ِمَن ا َوأ
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َعّما ِفٍل  َغا ِب ّلُه  َوأَما ال ِه  ّل ِة ال َي ِبُط ِمْن َخْش ْه َي َلَما  َها  ْن ِإّن ِم َوأ ُء  ْلَمآ ْنُه ا ِم

ُلوَن  ْعَم َت
ًا لهم على ما شاهدوأه    ًا لبني إسرائيل وأتقريع يقول تعالى توبيخ

من آيات الله تعالى وأإحيائه الموتى: {ثم قست قلوبكم من بعد
ًا, وألهذا نهى الله ذلك} كله, فهي كالحجارة التي ل تلين أبد

المؤمنين عن مثل حالهم, فقال: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع
نزل من الحق وأل يكونوا كالذين أوأتوا الكتاب قلوبهم لذكر الله وأما

من قبل فطال عليهم المد فقست قلوبهم وأكثير منهم فاسقون}
قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض
البقرة جلس أحيا ما كان قط, فقيل له: من قتلك ؟ قال: بنو أخي

وأالله ما قتلناه: قتلوني ثم قبض, فقال بنو أخيه حين قبضه الله
فكذبوا بالحق بعد أن رأوأه فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد

ذلك, يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أوأ أشد قسوة, فصارت
قلوب بني إسرائيل مع طول المد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد

ما شاهدوأه من الَيات وأالمعجزات, فهي في قسوتها كالحجارة
التي ل علج للينها أوأ أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما

يتفجر منها العيون بالنهار الجارية, وأمنها ما يشقق فيخرج منه
ًا, وأمنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الماء وأإن لم يكن جاري

الله وأفيه إدراك لذلك بحسبه, كما قال: {تسبح له السموات السبع
وأالرض وأمن فيهن وأإن من شيء إل يسبح بحمده وألكن ل تفقهون
ًا} وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنه ًا غفور تسبيحهم إنه كان حليم
كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء: أوأ يتشقق عن ماء أوأ يتردى
من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن, وأقال محمد بن

إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير,
عن ابن عباس {وأإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وأإن منها

لما يشقق فيخرج منه الماء وأإن منها لما يهبط من خشية الله} أي
وأإن من الحجارة للين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق {وأما
الله بغافل عما تعملون} وأقال أبو علي الجياني في تفسيره {وأإن
منها لما يهبط من خشية الله} هو سقوط البرد من السحاب, قال
القاضي الباقلني وأهذا تأوأيل بعيد, وأتبعه في استبعاده الرازي, وأهو
كما قال فإن هذا خروأج عن اللفظ بل دليل, وأالله أعلم, وأقال ابن

أبي حاتم حدثنا أبي, حدثنا هشام ابن عمار, حدثنا الحكم بن هشام
الثقفي, حدثني يحيى بن أبي طالب يعني وأيحيى بن يعقوب في

قوله تعالى: {وأإن من الحجارة لما يتفجر من النهار} قال: كثرة
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البكاء {وأإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء} قال: قليل البكاء

{وأإن منها لما يهبط من خشية الله} قال: بكاء القلب من غير
دموع العين, وأقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز, وأهو إسناد

الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الرادة إلى الجدار في قوله:
{يريد أن ينقض} قال الرازي وأالقرطبي وأغيرهما من الئمة وأل

حاجة إلى هذا, فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله
تعالى: {إنا عرضنا المانة على السموات وأالرض وأالجبال فأبين أن

يحملنها وأأشفقن منها} وأقال: {تسبح له السموات السبع وأالرض
وأمن فيهن} الَية, وأقال: {وأالنجم وأالشجر يسجدان} {أوأ لم يروأا

إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلله} الَية, {قالتا أتينا
طائعين} {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل} الَية: {وأقالوا لجلودهم

لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله} الَية, وأفي الصحيح «هذا جبل
يحبنا وأنحبه» وأكحنين الجذع المتواتر خبره, وأفي صاحيح مسلم

ًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لعرفه «إني لعرف حجر
الَن» وأفي صافة الحجر السود: إنه يشهد لمن استلم بحق يوم

القيامة, وأغير ذلك مما في معناه, وأحكى القرطبي قولً أنها للتخيير
أي مثلً لهذا وأهذا وأهذا مثل جالس الحسن أوأ ابن سيرين. وأكذا

حكاه الرازي في تفسيره وأزاد قولً آخر: إنها للبهام بالنسبة إلى
ًا, وأهو يعلم أيهما أكل, ًا أوأ تمر المخاطب, كقول القائل: أكلت خبز

ًا, أي ل يخرج وأقال آخر: إنها بمعنى قول القائل: كل حلوا أوأ حامض
عن وأاحد منهما, أي وأقلوبكم صاارت كالحجارة أوأ أشد قسوة منها

ل تخرج عن وأاحد من هذين الشيئين, وأالله أعلم.
تنبيه) اختلف علماء العربية في معني قوله تعالى: {فهي(  

كالحجارة أوأ أشد قسوة} بعد الجماع على استحالة كونها للشك,
فقال بعضهم: أوأ: ههنا بمعنى الواوأ, تقديره: فهي كالحجارة وأأشد

ًا} {عذرا أوأ ًا أوأ كفور قسوة, كقوله تعالى: {وأل تطع منهم آثم
نذرا} وأكما قال النابغة الذبياني:

قالت أل ليتما هذا الحمام لناإلى حمامتنا أوأ نصفه فقد 

:تريد وأنصفه, قاله ابن جرير, وأقال جرير بن عطية  
ًاكما أتى ربه موسى على قدر  نال الخلفة أوأ كانت له قدر

ًا, وأقال آخروأن أوأ   قال ابن جرير: يعني نال الخلفة وأكانت له قدر
ههنا بمعنى بل فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة, وأكقوله:
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{إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أوأ أشد خشية},
{وأأرسلناه إلى مائة ألف أوأ يزيدوأن}, {فكان قاب قوسين أوأ

أدنى} وأقال آخروأن: معنى ذلك: {فهي كالحجارة أوأ أشد قسوة}
عندكم حكاه ابن جرير, وأقال آخروأن: المراد بذلك البهام على

المخاطب, كما قال أبو السود:
ًا وأحمزة وأالوصايافإن يك حبهم رشدا  ًاوأعباس ًا شديد ًا حب أحب محمد

أصابهوليس بمخطىء إن كان غيا

وأقال ابن جرير: قالوا: وأل شك أن أبا السود لم يكن شاكا في أن  
حب من سمى رشد, وألكنه أبهم على من خاطبه, قال: وأقد ذكر

عن أبي السود أنه لما قال هذه البيات, قيل له: شككت ؟ فقال:
كل وأالله, ثم انتزع بقول الله تعالى: {وأإنا أوأ إياكم لعلى هدى أوأ

ًا من أخبر بهذا من الهادي منهم: ضلل مبين} فقال أوأ كان شاك
وأمن الضال ؟ وأقال بعضهم: معنى ذلك فقلوبكم ل تخرج عن أحد

هذين المثلين, إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة, وأإما أن
تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير وأمعنى ذلك على هذا

التأوأيل, فبعضها كالحجارة قسوة, وأبعضها أشد قسوة من الحجارة
 وأقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره (قلت) وأهذا القول الخير¹

ًا} مع ًا بقوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد نار يبقى شبيه
قوله: {أوأ كصيب من السماء} وأكقوله: {وأالذين كفروأا أعمالهم

كسراب بقيعة} مع قوله: {أوأ كظلمات في بحر لجي} الَية, أي إن
منهم من هو هكذا, وأمنهم من هو هكذا, وأالله أعلم, وأقال الحافظ
أبو بكر بن مردوأيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا محمد

بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن
حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار,

عن ابن عمر: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «ل تكثروأا
الكلم بغير ذكر الله, فإن كثرة الكلم بغير ذكر الله قسوة القلب,
وأإن أبعد الناس من الله: القلب القاسي» روأاه الترمذي في كتاب

الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صااحب المام
أحمد به, وأمن وأجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارثا بن
حاطب به, وأقال: غريب ل نعرفه إل من حديث إبراهيم, وأروأى

ًا «أربع من الشقاء: جمود العين, وأقساوأة البزار عن أنس مرفوع
القلب, طول المل, وأالحرص على الدنيا».
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َكلََم ُعوَن  َيْسَم ُهْم  ْن ٌءق ّم ِري َف َكاَن  ْد  َق َوأ ُكْم  َل ْا  ُنو ْؤِم ُي َأن  ُعوَن  ْطَم َت َف َأ  **
ِذيَن ّل ْا ا ُقو َل َذا  ِإ َوأ َلُموَن *   ْع َي ُهْم  َوأ ُه  ُلو َق َع ِد َما  ْع َب َنُه ِمن  ُفو ُيَحّر ُثّم  ِه  ّل ال
َتَح َف ِبَما  ُهم  َن ُثو ّد ُتَح َأ ْا  َو ُل َقا ْعٍض  َب َلَى  ِإ ُهْم  ْعُض َب َذا َخلَ  ِإ َوأ ّنا  ْا آَم َو ُل َقا ْا  ُنو آَم
َأّن َلُموَن  ْع َي َوألَ  َأ ُلوَن *   ِق ْع َت َفلَ  َأ ُكْم  ّب َد َر ْن ِه ِع ِب ُكم  ُيَحآّجو ِل ُكْم  ْي َل َع ّلُه  ال

ُنوَن  ِل ْع ُي َوأَما  ُيِسّروأَن  َلُم َما  ْع َي ّلَه  ال
يقول تعالى: {أفتطمعون} أيها المؤمنون {أن يؤمنوا لكم} أي   

ينقاد لكم بالطاعة هؤلء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد
آباؤهم من الَيات البينات ما شاهدوأه, ثم قست قلوبهم من بعد
ذلك: {وأقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه} أي

من بعد ما عقلوه} أي فهموه على {يتأوألونه على غير تأوأيله
الجلية وأمع هذا يخالفونه على بصيرة {وأهم يعلمون} أنهم

مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وأتأوأيله, وأهذا المقام شبيه
بقوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وأجعلنا قلوبهم قاسية

يحرفون الكلم عن مواضعه} قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد
بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير, عن ابن عباس, أنه

قال: ثم قال الله تعالى لنبيه صالى الله عليه وأسلم وألمن معه من
المؤمنين يؤيسهم منهم {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وأقد كان فريق

منهم يسمعون كلم الله} وأليس قوله: يسمعون التوراة كلهم قد
موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة سمعها, وألكن هم الذي سألوا

فيها. وأقال محمد بن إسحاق, فيما حدثني بعض أهل العلم: أنهم
قالوا لموسى: يا موسى, قد حيل بيننا وأبين رؤية ربناتعالى فأسمعنا
كلمه حين يكلمك, فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى, فقال: نعم,
مرهم فليتطهروأا وأليطهروأا ثيابهم وأيصوموا, ثم خرج بهم حتى أتوا

الطور, فلما غشيهم الغمام, أمرهم موسى أن يسجدوأا, فوقعوا
ًا, وأكلمه ربه, فسمعوا كلمه يأمرهم وأينهاهم حتى عقلوا منه سجود
ما سمعوا, ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل, فلما جاؤوأهم, حرف
فريق منهم ما أمرهم به, وأقالوا: حين قال موسى لبني إسرائيل:
إن الله قد أمركم بكذا وأكذا, قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله:

ًا لما قال الله عز وأجل لهم فهم الذين عنى إنما قال كذا وأكذا خلف
الله لرسوله صالى الله عليه وأسلم, وأقال السدي: {وأقد كان فريق

منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه} قال: هي التوراة حرفوها,
وأهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وأابن إسحاق,
وأإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق, فإنه ليس يلزم من

235



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
سماع كلم الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران

عليه الصلة وأالسلم, وأقد قال الله تعالى: {وأإن أحد من
ًا إليه, المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله} أي مبلغ

وألهذا قال قتادة في قوله: {ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وأهم
يعلمون} قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلم الله ثم يحرفونه من
بعد ما عقلوه وأوأعوه, وأقال مجاهد: الذين يحرفونه وأالذين يكتمونه

هم العلماء منهم, وأقال أبو العالية: عمدوأا إلى ما أنزل الله في
كتابهم من نعت محمد صالى الله عليه وأسلم فحرفوه عن مواضعه,
وأقال السدي {وأهم يعلمون} أي أنهم أذنبوا, وأقال ابن وأهب: قال
ابن زيد في قوله: {يسمعون كلم الله ثم يحرفونه} قال: التوراة

ًا التي أنزلها الله عليهم يحرفونها, يجعلون الحلل فيها حرام
ًا, إذا جاءهم وأالحرام فيها حللً, وأالحق فيها باطلً وأالباطل فيها حق

المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله, وأإذا جاءهم المبطل برشوة
ًا أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق, وأإذا جاءهم أحد يسألهم شيئ

ليس فيه حق وأل رشوة وأل شيء أمروأه بالحق, فقال الله لهم:
{أتأمروأن الناس بالبر وأتنسون أنفسكم وأأنتم تتلون الكتاب أفل

تعقلون}.
وأقوله تعالى: {وأإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وأإذا خل بعضهم  

إلى بعض} الَية, قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد
عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير, وأعن ابن عباس {وأإذا لقوا الذين
آمنوا قالوا آمنا} أي أن صااحبكم محمد رسول الله, وألكنه إليكم

خاصاة, وأإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا: ل تحدثوا العرب بهذا فإنكم
قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم, فأنزل الله {وأإذا لقوا

الذين آمنوا قالوا آمنا وأإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم} أي تقروأن بأنه نبي. وأقد

علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه. وأهو يخبرهم أنه النبي
الذي كنا ننتظر وأنجد في كتابنا, اجحدوأه وأل تقروأا به. يقول الله
تعالى {أوأل يعلمون أن الله يعلم ما يسروأن وأما يعلنون} وأقال

الضحاك عن ابن عباس: يعني المنافقين من اليهود, كانوا إذا لقوا
أصاحاب محمد صالى الله عليه وأسلم قالوا: آمنا, وأقال السدي:

هؤلء ناس من اليهود, آمنوا ثم نافقوا. وأكذا قال الربيع بن أنس
وأقتادة وأغير وأاحد من السلف وأالخلف حتى قال عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم فيما روأاه ابن وأهب عنه كان رسول الله صالى الله

عليه وأسلم قد قال «ل يدخلن علينا قصبة المدينة إل مؤمن» فقال
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رؤساؤهم من أهل الكفر وأالنفاق: اذهبوا فقولوا: آمنا وأاكفروأا إذا

رجعتم إلينا, فكانوا يأتون المدينة بالبكر وأيرجعون إليهم بعد العصر.
وأقرأ قول الله تعالى {وأقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي
أنزل على الذين آمنوا وأجه النهار وأاكفروأا آخره لعلهم يرجعون}

وأكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول
الله صالى الله عليه وأسلم وأأمره, فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر,
فلما أخبر الله نبيه صالى الله عليه وأسلم قطع ذلك عنهم, فلم
يكونوا يدخلون, وأكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون:

أليس قد قال الله لكم كذا وأكذا, فيقولون: بلى, فإذا رجعوا إلى
قومهم, يعني الرؤساء, فقالوا: {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم}
الَية, وأقال أبو العالية {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} يعني بما

أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صالى الله عليه وأسلم,
وأقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة {أتحدثونهم بما فتح الله
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم} قال كانوا يقولون: سيكون نبي

فخل بعضهم ببعض, فقالوا {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} قول
آخر في المراد بالفتح, قال ابن جريج: حدثني القاسم بن أبي بزة

عن مجاهد في قوله تعالى: {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} قال:
قام النبي صالى الله عليه وأسلم يوم قريظة تحت حصونهم, فقال:

يا إخوان القردة وأالخنازير, وأيا عبدة الطاغوت, فقالوا: من أخبر
ًا ؟ ما خرج هذا القول إل منكم {أتحدثونهم بما فتح بهذا المر محمد

الله عليكم} بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم, قال ابن
ًا صالى الله ًا فآذوأا محمد جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علي

عليه وأسلم, وأقال السدي {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} من
العذاب {ليحاجوكم به عند ربكم} هؤلء ناس من اليهود آمنوا ثم

نافقوا, فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به, فقال
بعضهم لبعض {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} من العذاب

ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم, وأأكرم على الله منكم. وأقال
عطاء الخراساني {أتحدثونهم بما فتح الله عليكم} يعني بما قضى

لكم وأعليكم. وأقال الحسن البصري: هؤلء اليهود كانوا إذا لقوا
الذين آمنوا قالوا: آمنا, وأإذا خل بعضهم إلى بعض قال بعضهم: ل

تحدثوا أصاحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم
به عند ربكم فيخصموكم. وأقوله تعالى: {أوأل يعلمون أن الله يعلم
ما يسروأن وأما يعلنون} قال أبو العالية: يعني ما أسروأا من كفرهم

ًا بمحمد صالى الله عليه وأسلم وأتكذيبهم به, وأهم يجدوأنه مكتوب

237



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
عندهم, وأكذا قال قتادة, وأقال الحسن {إن الله يعلم ما يسروأن}

قال: كان ما أسروأا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصاحاب محمد صالى
الله عليه وأسلم وأخل بعضهم إلى بعض, تناهوا أن يخبر أحد منهم
أصاحاب محمد صالى الله عليه وأسلم بما فتح الله عليهم مما في

كتابهم خشية أن يحاجهم أصاحاب محمد صالى الله عليه وأسلم بما
في كتابهم عند ربهم {وأما يعلنون} يعني حين قالوا لصاحاب محمد

صالى الله عليه وأسلم: وأآمنا. كذا قال أبو العالية وأالربيع وأقتادة.

ّنوَن * ُظ َي ِإلّ  ُهْم  ِإْن  َوأ ِنّي  َأَما ِإلّ  َتاَب  ِك ْل َلُموَن ا ْع َي ّيوَن لَ  ُأّم ُهْم  ْن َوأِم  **
ِه ّل ِد ال ْن َذا ِمْن ِع َهـ ُلوَن  ُقو َي ُثّم  ِهْم  ِدي ْي أ

َ ِب َتاَب  ِك ْل ُبوَن ا ُت ْك َي ِذيَن  ّل ّل ٌءل  ْي َو َف
ُهْم ّمّما ّل ٌءل  ْي َوأ َوأ ِهْم  ِدي ْي َأ َبْت  َت َك ُهْم ّمّما  ّل ٌءل  ْي َو َف ِليلً  َق ًا  َثَمن ِه  ِب ْا  َتُروأ َيْش ِل

ُبوَن  ْكِس َي
يقول تعالى: {وأمنهم أّميون} أي وأمن أهل الكتاب, قاله مجاهد,   

وأالميون جمع أمي, وأهو الرجل الذي ل يحسن الكتابة, قال أبو
العالية وأالربيع وأقتادة وأإبراهيم النخعي وأغير وأاحد وأهو ظاهر في

قوله تعالى {ل يعلمون الكتاب} أي ل يدروأن ما فيه. وألهذا في
صافات النبي صالى الله عليه وأسلم: أنه المي لنه لم يكن يحسن

الكتابة, كما قال تعالى {وأما كنت تتلو من قبله من كتاب وأل تخطه
ًا لرتاب المبطلون} وأقال عليه الصلة السلم «إنا أمة بيمينك إذ

أمية ل نكتب وأل نحسب الشهر هكذا وأهكذا وأهكذا» الحديث, أي ل
نفتقر في عباداتنا وأمواقيتها إلى كتاب وأل حساب, وأقال تبارك

وأتعالى: {هو الذي بعث في الميين رسولً منهم} وأقال ابن جرير:
نسبت العرب من ل يكتب وأل يخط من الرجال إلى أمه من جهله

بالكتاب دوأن أبيه. قال: وأقد روأي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
قول خلف هذا, وأهو ما حدثنا به أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد,
عن بشر بن عمارة, عن أبي روأق, عن الضحاك, عن ابن عباس,
في قوله تعالى: {وأمنهم أميون} قال الميون: قوم لم يصدقوا

ًا بأيديهم, ثم قالوا ًا أنزله الله, فكتبوا كتاب رسولً أرسله الله, وأل كتاب
لقوم سفلة جهال هذا من عند الله, وأقال: قد أخبر أنهم يكتبون

بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله وأرسله, ثم قال ابن
جرير: وأهذا التأوأيل تأوأيل على خلف ما يعرف من كلم العرب

المستفيض بينهم, وأذلك أن المي عند العرب الذي ل يكتب. قلت:
ثم في صاحة هذا عن ابن عباس بهذا السناد نظر, وأالله أعلم.
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وأقوله تعالى: {إل أماني} قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إل

أماني الحاديث, وأقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى {إل
ًا: ًا. وأقال مجاهد إل كذب أماني} يقول إل قولً يقولون بأفواههم كذب
وأقال سنيد عن حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد {وأمنهم أميون ل
يعلمون الكتاب إل أماني} قال أناس من اليهود, لم يكونوا يعلمون

ًا, وأكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله من الكتاب شيئ
وأيقولون هو من الكتاب, أماني يتمنونها, وأعن الحسن البصري

نحوه, وأقال أبو العالية وأالربيع وأقتادة: إل أماني يتمنون على الله
ما ليس لهم, وأقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إل أماني, قال:
تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب وأليسوا منهم, قال ابن جرير:
وأالشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس, وأقال مجاهد: إن
الميين الذين وأصافهم الله تعالى أنهم ل يفقهون من الكتاب الذي

ًا وألكنهم يتخرصاون الكذب أنزله الله تعالى على موسى شيئ
ًا, وأالتمني في هذا الموضع هو تخلق ًا وأزوأر وأيتخرصاون الباطيل كذب

الكذب وأتخرصاه, وأمنه الخبر المروأي عن عثمان بن عفان رضي
الله عنه: ما تغنيت وأل تمنيت, يعني ما تخرصات الباطل وأل اختلقت

ًا: أي الكذب, وأقيل المراد بقوله إل أماني بالتشديد وأالتخفيف أيض
ًا, وأاستشهدوأا على ذلك إل تلوأة, فعلى هذا يكون استثناء منقطع
بقوله تعالى: {إل إذا تمنى ـ أي تل ـ ألقى الشيطان في أمنيته}

الَية, وأقال كعب بن مالك الشاعر:
تمنى كتاب الله أوأل ليلةوأآخره لقى حمام المقادر 

:وأقال آخر 
تمنى كتاب الله آخر ليلةتمنى داوأد الكتاب على رسل 

وأقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة  
أوأ سعيد بن جبير, عن ابن عباس {ل يعلمون الكتاب إل أماني وأإن

هم إل يظنون} أي وأل يدروأن ما فيه, وأهم يجدوأن نبوتك بالظن,
وأقال مجاهد: {وأإن هم إل يظنون} يكذبون وأقال قتادة وأأبو العالية

الظنون بغير الحق. قوله تعالى: {فويل للذين وأالربيع: يظنون بالله
ًا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروأا به ثمن

قليلً} الَية, هؤلء صانف آخر من اليهود. وأهم الدعاة إلى الضلل
بالزوأر وأالكذب على الله وأأكل أموال الناس بالباطل, وأالويل:

الهلك وأالدمار, وأهي كلمة مشهورة في اللغة, وأقال سفيان الثوري
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عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: وأيل صاديد في أصال

جهنم وأقال عطاء بن يسار: الويل وأاد في جهنم لو سيرت فيه
الجبال لماعت. وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد العلى,

أخبرنا ابن وأهب, أخبرني عمروأ بن الحارثا عن دراج, عن أبي
الهيثم عن أبي سعيد الخدري, عن رسول الله صالى الله عليه

ًا قبل وأسلم قال: «وأيل وأاد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريف
أن يبلغ قعره» وأروأاه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد, عن

الحسن بن موسى, عن ابن لهيعة, عن دارج به, وأقال هذا الحديث
غريب ل نعرفه إل من حديث ابن لهيعة (قلت) لم ينفرد به ابن

لهيعة كما ترى, وألكن الَفة ممن بعده, وأهذا الحديث بهذا السناد
مرفوع منكر, وأالله أعلم. وأقال ابن جرير حدثنا المثنى, حدثنا

إبراهيم بن عبد السلم, حدثنا صاالح القشيري, حدثنا علي بن جرير
عن حماد بن سلمة, عن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة العدوأي,

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, عن رسول الله صالى الله
عليه وأسلم {فويل لهم مما كتبت أيديهم وأوأيل لهم مما يكسبون}

قال «الويل جبل في النار» وأهو الذي أنزل في اليهود, لنهم حرفوا
التوراة, زادوأا فيها ما أحبوا, وأمحوا منها ما يكرهون, وأمحوا اسم

محمد صالى الله عليه وأسلم من التوراة وألذلك غضب الله عليهم,
فرفع بعض التوراة فقال تعالى: {فويل لهم مما كتبت أيديهم وأوأيل

ًا, وأعن ابن عباس: الويل ًا جد لهم مما يكسبون} وأهذا غريب أيض
المشقة من العذاب, وأقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر,

وأقال سيبويه: وأيل لمن وأقع في الهلكة, وأوأيح لمن أشرف عليها,
وأقال الصامعي: الويل تفجع, وأالويح ترحم, وأقال غيره: الويل:
الحزن, وأقال الخليل: وأفي معنى وأيل: وأيح وأوأيش وأوأيه وأوأيك

وأوأيب, وأمنهم من فرق بينها, وأقال بعض النحاة: إنما جاز البتداء
بها وأهي نكرة لن فيها معنى الدعاء, وأمنهم من جوز نصبها بمعنى:

ألزمهم وأيلً (قلت) لكن لم يقرأ بذلك أحد, وأعن عكرمة عن ابن
عباس رضي الله عنهما {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم} قال:

هم أحبار اليهود, وأكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود, وأقال
سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي

الله عنه, عن قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم}
قال: نزلت في المشركن وأأهل الكتاب, وأقال السدي: كان ناس

ًا من عندهم يبيعونه من العرب وأيحدثونهم أنه من اليهود كتبوا كتاب
ًا قليلً, وأقال الزهري: أخبرني عبيد الله من عند الله فيأخذوأا به ثمن
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بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف

تسألون أهل الكتاب عن شيء, وأكتاب الله الذي أنزله على نبيه
ًا لم يشب وأقد حدثكم الله تعالى أن أحدثا أخبار الله تقرؤوأنه غض

أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وأغيروأه, وأكتبوا بأيديهم الكتاب
ًا قليلً, أفل ينهاكم ما جاءكم وأقالوا: هو من عند الله ليشتروأا به ثمن

ًا قط سألكم من العلم عن مساءلتهم, وأل وأالله ما رأينا منهم أحد
عن الذي أنزل عليكم, روأاه البخاري من طرق عن الزهري, وأقال

الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها.
وأقوله تعالى: {فويل لهم مما كتبت أيديهم وأوأيل لهم مما

يكسبون} أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب وأالبهتان
وأالفتراء, وأوأيل لهم مما أكلوا به من السحت, كما قال الضحاك

عن ابن عباس رضي الله عنهما {فويل لهم} يقول: فالعذاب
عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب, وأوأيل لهم مما

يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وأغيرهم.

ًا ْهد َع ِه  ّل َد ال ُتْم ِعن ْذ ّتَخ َأ ُقْل  ًة  َد ُدوأ ْع ًا ّم ّيام َأ ِإلّ  ّناُر  َنا ال َتَمّس َلن  ْا  ُلو َقا َوأ  **
َلُموَن ْع َت ِه َما لَ  ّل َلى ال َع ُلوَن  ُقو َت َأْم  ُه  َد ْه َع ّلُه  ِلَف ال ُيْخ َلْن   َف

ًا عن اليهود فيما نقلوه وأادعوه لنفسهم من    يقول تعالى إخبار
ًا معدوأدة, ثم ينجون منها, فرد الله أنهم لن تمسهم النار إل أيام

ًا} أي بذلك, فإن عليهم ذلك بقوله تعالى {قل أتخذتم عند الله عهد
كان قد وأقع عهد فهو ل يخلف عهده, وألكن هذا ما جرى وأل كان,

وألهذا أتى بأم التي بمعنى بل, أي بل تقولون على الله ما ل
تعلمون من الكذب وأالفتراء عليه, قال محمد بن إسحاق عن سيف
بن سليمان, عن مجاهد, عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون أن

ًا في هذه الدنيا سبعة آلف سنة, وأإنما نعذب بكل ألف سنة يوم
النار وأإنما هي سبعة أيام معدوأدة فأنزل الله تعالى {وأقالوا لن
ًا معدوأدة} إلى قوله {خالدوأن} ثم روأاه عن تمسنا النار إل أيام

محمد, عن سعيد أوأ عكرمة عن ابن عباس بنحوه, وأقال العوفي
ًا معدوأدة} اليهود عن ابن عباس {وأقالوا لن تمسنا النار إل أيام

قالوا: لن تمسنا النار إل أربعين ليلة, زاد غيره وأهي مدة عبادتهم
العجل, وأحكاه القرطبي عن ابن عباس وأقتادة, وأقال الضحاك

ًا أن ما وأقال ابن عباس زعمت اليهود أنهم وأجدوأا في التوراة مكتوب
بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة
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الزقوم التي هي نابتة في أصال الجحيم, وأقال أعداء الله إنما نعذب

حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وأتلك فذلك قوله
ًا معدوأدة} وأقال عبد الرزاق تعالى: {وأقالوا لن تمسنا النار إل أيام

ًا معدوأدة} يعني عن معمر عن قتادة {وأقالوا لن تمسنا النار إل أيام
اليام التي عبدنا فيها العجل وأقال عكرمة خاصامت اليهود رسول
الله صالى الله عليه وأسلم, فقالوا لن ندخل النار إل أربعين ليلة,
ًا صالى الله عليه وأسلم وأسيخلفنا فيها قوم آخروأن, تعنون محمد

وأأصاحابه رضي الله عنهم, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
بيده على رؤوأسهم «بل أنتم خالدوأن مخلدوأن ل يخلفكم فيها أحد»
ًا معدوأدة} الَية, فأنزل الله عز وأجل {وأقالوا لن تمسنا النار إل أيام
وأقال الحافظ أبو بكر بن مردوأيه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن

جعفر, حدثنا محمد بن محمد بن صاخر, حدثنا أبو عبد الرحمن
المقرىء, حدثنا ليث بن سعد, حدثني سعيد بن أبي سعيد, عن أبي

هريرة, قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صالى الله عليه
وأسلم, شاة فيها سم, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله صالى
الله عليه وأسلم «من أبوكم» ؟ قالوا فلن, قال «كذبتم بل أبوكم
ّقي عن فلن» فقالوا: صادقت وأبررت, ثم قال لهم «هل أنتم صااد

شيء إن سألتكم عنه» ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم, وأإن كذبناك
عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا, فقال لهم رسول الله صالى الله

ًا ثم تخلفونا عليه وأسلم «من أهل النار » ؟ فقالوا: نكون فيها يسير
فيها, فقال لهم رسول الله صالى الله عليه وأسلم «اخسئوا وأالله ل

ًا» ثم قال لهم رسول الله صالى الله عليه وأسلم نخلفكم فيها أبد
«هل أنتم صاادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟» قالوا: نعم يا أبا
القاسم, قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟» فقالوا: نعم,

ًا أن قال «فما حملكم على ذلك ؟» فقالوا: أردنا إن كنت كاذب
ًا لم يضر, وأروأاه المام أحمد وأالبخاري نستريح منك, وأإن كنت نبي

وأالنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه.

ِر ّنا َأصْاَحاُب ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف ُتُه  َئ ِطيـ ِه َخ ِب َطْت  َأَحا َوأ َئًة  ّي َكَسَب َس َلَى َمن  َب  **
َأصْاَحاُب ِئَك  َلـ ُأوأ ِلَحاِت  ْا الّصا ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأا ُدوأَن *   ِل َها َخا ِفي ُهْم 

ُدوأَن ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِة  ّن ْلَج  ا
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يقول تعالى: ليس المر كما تمنيتم وأل كما تشتهون, بل المر أنه   

من عمل سيئة وأأحاطت به خطيئته وأهو من وأافى يوم القيامة
وأليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار,

{وأالذين آمنوا وأعملوا الصالحات} أي آمنوا بالله وأرسوله, وأعملوا
الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة, وأهذا
المقام شبيه بقوله تعالى: {ليس بأمانيكم وأل أماني أهل الكتاب
ًا * ًا وأل نصير ًا يجزبه وأل يجد له من دوأن الله وألي من يعمل سوء

وأمن يعمل من الصالحات من ذكر أوأ أنثى وأهو مؤمن فأوألئك
ًا} قال محمد بن إسحاق حدثني يدخلون الجنة وأل يظلمون نقير

محمد بن أبي محمد عن سعيد أوأ عكرمة, عن ابن عباس {بلى من
كسب سيئة} أي عمل مثل أعمالكم وأكفر بمثل ما كفرتم به حتى
يحيط به كفره, فماله من حسنة, وأفي روأاية عن ابن عباس, قال:

الشرك, قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن أبي وأائل وأأبي العالية
وأمجاهد وأعكرمة وأالحسن وأقتادة وأالربيع بن أنس نحوه, وأقال

ًا وأالسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر, وأقال ابن جريج, الحسن أيض
عن مجاهد {وأأحاطت به خطيئته} قال: بقلبه, وأقال أبو هريرة وأأبو
وأائل وأعطاء وأالحسن {وأأحاطت به خطيئته} قال: أحاط به شركه,

وأقال العمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم {وأأحاطت به
خطيئته} قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب, وأعن
السدي وأأبي رزين نحوه, وأقال أبو العالية وأمجاهد وأالحسن في

روأاية عنهما, وأقتادة وأالربيع بن أنس {وأأحاطت به خطيئته}
وأالموجبة الكبيرة, وأكل هذه القوال متقاربة في المعنى, وأالله

أعلم. وأيذكر ههنا الحديث الذي روأاه المام أحمد حيث قال: حدثنا
سليمان بن داوأد, حدثنا عمروأ بن قتادة عن عبد ربه, عن أبي

عياض, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله
صالى الله عليه وأسلم قال: «إياكم وأمحقرات الذنوب فإنهن

يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه «وأإن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم ضرب لهم مثلً كمثل قوم نزلوا بأرض فلة, فحضر صانيع

القوم, فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود, وأالرجل يجيء بالعود
ًا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وأقال ًا, وأأججوا نار حتى جمعوا سواد
محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أوأ عكرمة, عن ابن

عباس {وأالذين آمنوا وأعملوا الصالحات أوألئك أصاحاب الجنة هم
فيها خالدوأن} أي من آمن بما كفرتم وأعمل بما تركتم من دينه,
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فلهم الجنة خالدين فيها, يخبرهم أن الثواب بالخير وأالشر مقيم

ًا ل انقطاع له. على أهله أبد

ْيِن َد ِل َوا ْل ِبا َوأ ّلَه  ِإلّ ال ُدوأَن  ُب ْع َت ِئيَل لَ  ِإْسَرا ِنَي  َب َق  َثا َنا ِمي ْذ َأَخ ْذ  ِإ َوأ  **
ًا ّناِس ُحْسن ِلل ْا  ُلو ُقو َوأ ِكيِن  ْلَمَسا َوأا َتاَمَى  َي ْل َوأا َبَى  ُقْر ْل ِذي ا َوأ ًا  ِإْحَسان

ِرُضوَن ْع ُتْم ّم ْن َأ َوأ ُكْم  ْن ِليلً ّم َق ِإلّ  ُتْم  ْي ّل َو َت ُثّم  َة  َكا ْا الّز ُتو َوأآ َة  َ ْا الّصل ِقيُمو َأ َوأ
يذكر تبارك وأتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الوأامر وأأخذه   

ًا ًا وأعمد ميثاقهم على ذلك وأآنهم تولوا عن ذلك كله, وأأعرضوا قصد
وأهم يعرفونه, وأيذكروأنه, فأمرهم تعالى أن يعبدوأه وأل يشركوا به
ًا, وأبهذا أمر جميع خلقه, وألذلك خلقهم كما قال تعالى: {وأما شيئ

أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا
فاعبدوأن} وأقال تعالى: {وألقد بعثنا في كل أمة رسولً أن اعبدوأا

الله وأاجتنبوا الطاغوت} وأهذا هو أعلى الحقوق وأأعظمها, وأهو حق
الله تبارك وأتعالى أن يعبد وأحده ل شريك له, ثم بعده حق

المخلوقين وأآكدهم وأأوألهم بذلك حق الوالدين, وألهذا يقرن تبارك
وأتعالى بين حقه وأحق الوالدين كما قال تعالى: {أن شكر لي

وألوالديك إلي المصير} وأقال تبارك وأتعالى: {وأقضى ربك أن ل
ًا} إلى أن قال {وأآت ذا القربى تعبدوأا إل إياه وأبالوالدين إحسان

حقه وأالمسكين وأابن السبيل} وأفي الصحيحين عن ابن مسعود,
ّي العمل أفضل ؟ قال «الصلة على وأقتها» قلت: يا رسول الله أ

قلت: ثم أي ؟ قال «بر الوالدين» قلت: ثم أي ؟ قال «الجهاد في
سبيل الله » وألهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلً قال: يا رسول

الله من أبر ؟ قال «أمك» قال: ثم من ؟ قال «أمك» قال: ثم
من ؟ قال: «أباك» ؟ ثم أدناك ثم أدناك» وأقوله تعالى: {ل تعبدوأن

إل الله} قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وأهو آكد, وأقيل كان
أصاله {أن ل تعبدوأا إل الله} وأنقل من قرأها من السلف, فحذفت
أن فارتفع, وأحكي عن أبّي وأابن مسعود أنهما قرآها {ل تعبدوأا إل
الله} وأنقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبوبه. قال:
وأاختاره الكسائي وأالفراء, قال {وأاليتامى} وأهم الصغار الذين ل

كاسب لهم من الَباء, وأالمساكين الذين ل يجدوأن ما ينفقون على
أنفسهم وأأهليهم, وأسيأتي الكلم على هذه الصاناف عند آية النساء
ًا في قوله {وأاعبدوأا الله وأل تشركوا التي أمرنا الله تعالى بها صاريح

ًا} الَية, وأقوله تعالى {وأقولوا للناس ًا وأبالوالدين إحسان به شيئ
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ًا, وأيدخل في ذلك المر ًا, وألينوا لهم جانب ًا} أي كلموهم طيب حسن

بالمعروأف وأالنهي عن المنكر بالمعروأف كما قال الحسن البصري
ًا} فالحسن من القول يأمر في قوله تعالى {وأقولوا للناس حسن

بالمعروأف وأينهى عن المنكر وأيحلم وأيعفو وأيصفح, وأيقول للناس:
ًا كما قال الله, وأهو كل خلق حسن رضيه الله. حسن

وأقال المام أحمد: حدثنا روأح, حدثنا أبو عامر الخزاز, عن أبي  
عمران الجوني, عن عبد الله بن الصامت, عن أبي ذر رضي الله

عنه, عن النبي صالى الله عليه وأسلم أنه قال «ل تحقرن من
ًا, وأإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق» وأأخرجه المعروأف شيئ

مسلم في صاحيحه, وأالترمذي, وأصاححه من حديث أبي عامر الخزاز
وأاسمه صاالح بن رستم به, وأناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس:

ًا بعدما أمرهم بالحسان إليهم بالفعل, فجمع بين طرفي حسن
الحسان الفعلي وأالقولي, ثم أكد المر بعبادته وأالحسان إلى
الناس بالمتعين من ذلك وأهو الصلة وأالزكاة, فقال {وأأقيموا

الصلة وأآتوا الزكاة} وأأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله, أي تركوه وأراء
ظهروأهم وأأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إل القليل منهم, وأقد

أمر الله هذه المة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله {وأاعبدوأا
ًا وأبذي القربى وأاليتامى ًا وأبالوالدين إحسان الله وأل تشركوا به شيئ

وأالمساكين وأالجار ذي القربى وأالجار الجنب وأالصاحب بالجنب
ً وأابن السبيل وأما ملكت أيمانكم, إن الله ل يحب من كان مختال
ًا} فقامت هذه المة من ذلك بما لم تقم به أمة من المم فخور

قبلها, وألله الحمد وأالمنة. وأمن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي
حاتم في تفسيره: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن خلف العسقلني,

حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي, حدثنا خالد بن صابيح عن
حميد بن عقبة, عن أسد بن وأداعة: أنه كان يخرج من منزله فل
ًا إل سلم عليه, فقيل له: ما شأنك تسلم ًا وأل نصراني يلقى يهودي
على اليهودي وأالنصراني ؟ فقال: إن الله تعالى يقول: {وأقولوا

ًا} وأهو السلم. قال: وأروأي عن عطاء الخراساني نحوه للناس حسن
ُيبدؤوأن بالسلم, وأالله أعلم. (قلت) وأقد ثبت في السنة أنهم ل 

ُكْم ّمن ُفَس ْن َأ ِرُجوَن  ُتْخ َوألَ  ُكْم  ِء ِدَمآ ُكوَن  ِف َتْس ُكْم لَ  َق َثا َنا ِمي ْذ َأَخ ْذ  ِإ َوأ  **
ُكْم ْنُفَس َأ ُلوَن  ُت ْق َت ِء  ُؤلَ َهـ ُتْم  ْن َأ ُثّم  ُدوأَن *   َه َتْش ُتْم  ْن َأ َوأ ُتْم  ْقَرْر َأ ُثّم  ُكْم  ِر َيا ِد
َوأاِن ْد ُع ْل َوأا ِم  ْث ِل ِبا ِهْم  ْي َل َع َهُروأَن  َظا َت ِهْم  ِر َيا ِد ُكْم ّمن  ْن ًا ّم ِريق َف ِرُجوَن  ُتْخ َوأ
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ُنوَن ْؤِم ُت َف َأ ُهْم  ِإْخَراُج ُكْم  ْي َل َع ٌءم  َو ُمَحّر ُه َوأ ُهْم  ُدوأ َفا ُت َى  ُأَساَر ُكْم  ُتو َيأ ِإن  َوأ
ّ ِإل ُكْم  ِلَك ِمن َذ َعُل  ْف َي ُء َمن  َفَما َجَزآ ْعٍض  َب ِب ُفُروأَن  ْك َت َوأ َتاِب  ِك ْل ْعِض ا َب ِب
َوأَما َذاِب  َع ّل ّد ا َأَش َلَى  ِإ ّدوأَن  ُيَر ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي َوأ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلَح ِفي ا ٌءي  ِخْز

ِة ِبالَِخَر َيا  ْن ّد َة ال َيا ْلَح ْا ا ُوأ َتَر ِذيَن اْش ّل ِئَك ا َلـ ُأوأ ُلوَن *   ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّلُه  ال
ُينَصُروأَن  ُهْم  َوألَ  َذاُب  َع ْل ُهُم ا ْن َع ّفُف  ُيَخ َفلَ 

ًا على اليهود الذين كانوا في زمان    يقول تبارك وأتعالى منكر
رسول الله صالى الله عليه وأسلم بالمدينة, وأما كانوا يعانونه من

القتال مع الوأس وأالخزرج, وأذلك أن الوَأس وأالخزرج وأهم النصار
كانوا في الجاهلية عباد أصانام, وأكانت بينهم حروأب كثيرة, وأكانت
يهود المدينة ثلثا قبائل: بنو قينقاع, وأبنو النضير: حلفاء الخزرج,
وأبنو قريظة: حلفاء الوأس, فكانت الحرب إذا نشبت بينهم, قاتل
كل فريق مع حلفائه, فيقتل اليهودي أعداءه, وأقد يقتل اليهودي

الَخر من الفريق الَخر, وأذلك حرام عليهم في دينهم وأنص كتابهم,
وأيخرجونهم من بيوتهم وأينتهبون ما فيها من الثاثا وأالمتعة

ّكوا السارى من وأالموال, ثم إذا وأضعت الحرب أوأزارها استف
الفريق المغلوب عملً بحكم التوراة, وألهذا قال تعالى: {أفتؤمنون

ببعض الكتاب وأتكفروأن ببعض} وألهذا قال تعالى: {وأإذ أخذنا
ميثاقكم ل تسفكون دماءكم وأل تخرجون أنفسكم من دياركم} أي

ًا وأل يخرجه من منزله وأل يظاهر عليه, كما قال ل يقتل بعضكم بعض
تعالى: {فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند

بارئكم} وأذلك أن اهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما
قال عليه الصلة وأالسلم «مثل المؤمنين في توادهم وأتراحمهم
وأتواصالهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر الجسد بالحمى وأالسهر» وأقوله تعالى: {ثم أقررتم وأأنتم

تشهدوأن} أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وأصاحته وأأنتم
ًا منكم تشهدوأن به {ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وأتخرجون فريق
من ديارهم} الَية, قال محمد بن إسحاق بن يسار, حدثني محمد
بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أوأ عكرمة, عن ابن عباس {ثم

ًا منكم من ديارهم} أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وأتخرجون فريق
الَية, قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم, وأقد حرم عليهم في التوراة

سفك دمائهم, وأافترض عليهم فيها فداء أسراهم, فكانوا فريقين:
طائفة منهم بنو قينقاع وأهم حلفاء الخزرج وأالنضير, وأقريظة وأهم
حلفاء الوأس, فكانوا إذا كانت بين الوأس وأالخزرج حرب خرجت

بنو قينقاع مع الخزرج, وأخرجت النضير وأقريظة مع الوأس, يظاهر
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كل وأاحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم

بينهم وأبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وأما لهم, وأالوأس
ًا ًا وأل بعث وأالخزرج أهل شرك يعبدوأن الوأثان وأل يعرفون جنة وأل نار
ًا, فإذا وأضعت الحرب أوأزارها, ًا وأل حللً وأل حرام وأل قيامة وأل كتاب
ًا لما في التوراة وأأخذا به بعضهم من بعض, افتدوأا أسراهم تصديق

يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الوأس, وأيفتدي
النضير وأقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم, وأيطلبون ما أصاابوا
من دمائهم, وأقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لهل الشرك

عليهم يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك {أفتؤمنون ببعض
الكتاب وأتكفروأن ببعض} أي تفادوأنهم بحكم التوراة وأتقتلونهم وأفي

حكم التوراة أن ل يقتل وأل يخرج من داره وأل يظاهر عليه من
يشرك بالله وأيعبد الوأثان من دوأنه ابتغاء عرض الدنيا ؟ ففي ذلك

من فعلهم مع الوأس وأالخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وأقال
أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الوأس, وأكانت النضير

حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في حرب بينهم, فتقاتل بنو قريظة
مع حلفائهم النضير وأحلفائهم, وأكانت النضير تقاتل قريظة

وأحلفاءها وأيغلبونهم, فيخربون ديارهم وأيخرجونهم منها, فإذا أسر
رجل من الفريقين كلهما, جمعوا له حتى يفدوأه, فتعيرهم العرب

بذلك يقولون: كيف تقاتلونهم وأتفدوأنهم, قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم
وأحرم علينا قتالهم, قالوا فلم تقتلونهم ؟ قالوا: إنا نستحي أن

تستذل حلفاؤنا, فذلك حين عيرهم الله تبارك وأتعالى فقال تعالى:
ًا منكم من ديارهم} {ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وأتخرجون فريق

الَية, وأقال أسباط عن السدي عن الشعبي نزلت هذه الَية في
ًا قيس بن الخطيم {ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وأتخرجون فريق
منكم من ديارهم} الَية, وأقال أسباط عن السدي, عن عبد خير,

قال: غزوأنا مع سليمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصارنا أهلها,
ففتحنا المدينة وأأصابنا سبايا, وأاشترى عبد الله بن سلم يهودية

بسبعمائة, فلما مر برأس الجالوت نزل به, فقال له عبد الله, يا
رأس الجالوت, هل لك في عجوز ههنا من أهل دينك تشتريها

مني ؟ قال: نعم, قال: أخذتها بسبعمائة درهم, قال: فإني أربحك
سبعمائة أخرى, قال: فإني قد حلفت أن ل أنقصها من أربعة آلف,
قال: ل حاجة لي فيها, قال: وأالله لتشرينها مني أوأ لتكفرن بدينك
الذي أنت عليه, قال: ادن مني, فدنا منه, فقرأ في أذنه مما في
ًا من بني إسرائيل إل اشتريته, فأعتقه التوراة: إنك ل تجد مملوك
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{وأإن يأتوكم أسارى تفادوأهم وأهو محرم عليكم إخراجهم} قال:
أنت عبد الله بن سلم ؟ قال: نعم: فجاء بأربعة آلف, فأخذ عبد

الله ألفين, وأرد عليه ألفين. وأقال آدم بن أبي إياس في تفسيره:
حدثنا أبو جعفر يعني الرازي, حدثنا الربيع بن أنس, أخبرنا أبو

العالية: أن عبد الله بن سلم مر على رأس الجالوت بالكوفة, وأهو
يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب, وأل يفادي من وأقع عليه

العرب, فقال عبد الله: أما أنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن
كلهن وأالذي أرشدت إليه الَية الكريمة, وأهذا السياق ذم اليهود في

قيامهم بأمر التوارة التي يعتقدوأن صاحتها وأمخالفة شرعها مع
معرفتهم بذلك وأشهادتهم له بالصحة, فلهذا ل يؤتمنون على ما فيها

وأل على نقلها, وأل يصدقون فيما كتموه من صافة الرسول الله
صالى الله عليه وأسلم وأنعته وأمبعثه وأمخرجه وأمهاجره وأغير ذلك
من شؤوأنه التي أخبرت بها النبياء قبله عليهم الصلة وأالسلم,

وأاليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم, وألهذا قال تعالى: {فما
جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا} أي بسبب

مخالفتهم شرع الله وأأمره {وأيوم القيامة يردوأن إلى أشد العذاب}
جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم {وأما الله بغافل عما
تعلمون * أوألئك الذين اشتروأا الحياة الدنيا بالَخرة} أي استحبوها
على الَخرة وأاختاروأها {فل يخفف عنهم العذاب} أي ل يفتر عنهم
ساعة وأاحدة {وأل هم ينصروأن} أي وأليس لهم ناصار ينقذهم مما

هم فيه من العذاب الدائم السرمدي وأل يجيرهم منه.

َنا ِعيَسى ْي َت َوأآ ِبالّرُسِل  ِه  ِد ْع َب َنا ِمن  ْي ّف َق َوأ َتاَب  ِك ْل َنا ُموَسَى ا ْي َت ْد آ َق َل َوأ  **
َ ِبَما ل ٌءل  ُكْم َرُسو َء ّلَما َجآ ُك َف َأ ُدِس  ُق ْل ِبُروأِح ا ُه  َنا ْد ّي َأ َوأ َناِت  ّي َب ْل َيَم ا ْبَن َمْر ا

ُلوَن  ُت ْق َت ًا  ِريق َف َوأ ُتْم  ْب ّذ َك ًا  ِريق َف َف ُتْم  َبْر ْك َت ُكْم اْس ُفُس ْن َأ َى  َو ْه َت
ينعت تبارك وأتعالى بني إسرائيل بالعتو وأالعناد وأالمخالفة   

وأالستكبار على النبياء, وأأنهم إنما يتبعون أهواءهم, فذكر تعالى أنه
آتى موسى الكتاب وأهو التوراة, فحرفوها وأبدلوها وأخالفوا أوأامرها
وأأوألوها, وأأرسل الرسل وأالنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته
كما قال تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى وأنور يحكم بها النبيون

الذين أسلموا للذين هادوأا وأالربانيون وأالحبار بما استحفظوا من
كتاِب الله وأكانوا عليه شهداء} الَية: وألهذا قال تعالى: {وأقفينا من

بعده بالرسل} قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا, وأقال غيره:

248



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أردفنا وأالكل قريب كما قال تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} حتى

ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم, فجاء بمخالفة التوراة
في بعض الحكام, وألهذا أعطاه الله من البينات وأهي المعجزات,
قال ابن عباس من إحياء الموتى, وأخلقه من الطين كهيئة الطير

ًا بإذن الله, وأإبراء السقام, وأإخباره فينفخ فيها فتكون طير
بالغيوب, وأتأييده بروأح القدس وأهو جبريل عليه السلم ـ ما يدلهم

على صادقه فيما جاءهم به, فاشتد تكذيب بني إسرائيل له,
وأحسدهم وأعنادهم لمخالفة التوراة في البعض, كما قال تعالى

ًا عن عيسى: {وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وأجئتكم إخبار
بآية من ربكم} الَية, فكانت بنو إسرائيل تعامل النبياء أسوأ

ًا يقتلونه, وأما ذاك إل لنهم يأتونهم ًا يكذبونه, وأفريق المعاملة, ففريق
بالمور المخالفة لهوائهم وأآرائهم, وأباللزام بأحكام التوراة التي قد
تصرفوا في مخالفتها, فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم, وأربما
قتلوا بعضهم, وألهذا قال تعالى: {أفكلما جاءكم رسول بما ل تهوى

ًا تقتلون}. ًا كذبتم وأفريق أنفسكم استكبرتم ففريق
وأالدليل على أن روأح القدس هو جبريل, كما نص عليه ابن  

مسعود في تفسير هذه الَية, وأتابعه على ذلك ابن عباس وأمحمد
بن كعب وأإسماعيل بن خالد وأالسدي وأالربيع بن أنس وأعطية

العوفي وأقتادة مع قوله تعالى: {نزل به الروأح المين على قلبك
لتكون من المنذرين} ما قال البخاري وأقال ابن أبي الزناد, عن

أبيه, عن أبي هريرة, عن عروأة عن عائشة: أن رسول الله صالى
ًا في المسجد, فكان الله عليه وأسلم, وأضع لحسان بن ثابت منبر

ينافح عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «اللهم أيد حسان بروأح القدس كما نافح عن
ًا, وأقد روأاه أبو داوأد في سننه عن ابن نبيك» فهذا من البخاري تعليق

سيرين وأالترمذي, عن علي بن حجر وأإسماعيل بن موسى
الفزاري, ثلثتهم, عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد, عن أبيه

وأهشام بن عروأة, كلهما عن عروأة, عن عائشة به, قال الترمذي:
حسن صاحيح, وأهو حديث أبي الزناد, وأفي الصحيحين من حديث

سفيان بن عيينه, عن الزهري عن سعيد بن المسيب, عن أبي
هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان وأهو ينشد الشعر في

المسجد, فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وأفيه من هو خير
منك, ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله, أسمعت رسول

الله صالى الله عليه وأسلم يقول: «أجب عني اللهم أيده بروأح
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القدس» فقال: اللهم نعم, وأفي بعض الروأايات: أن رسول الله

صالى الله عليه وأسلم, قال لحسان «اهجهم ـ أوأ هاجهم ـ وأجبريل
معك» وأفي شعر حسان قوله:

وأجبريل رسول الله فيناوأروأح القدس ليس به خفاء 

وأقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي  
ًا من اليهود حسين المكي, عن شهر بن حوشب الشعري: أن نفر
سألوا رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قالوا: أخبرنا عن الروأح,

فقال: «أنشدكم بالله وأبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه
جبرائيل وأهو الذي يأتيني ؟» قالوا: نعم, وأفي صاحيح ابن حبان, عن

ابن مسعود: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «إن روأح
القدس نفث في روأعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها

وأأجلها, فاتقوا الله وأأجملوا في الطلب». أقوال أخر ـ قال ابن أبي
حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الحارثا, حدثنا بشر عن
أبي روأق, عن الضحاك, عن ابن عباس {وأأيدناه بروأح القدس}
قال: هو السم العظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وأقال

ابن جرير: حدثت عن المنجاب فذكره, وأقال ابن أبي حاتم: وأروأي
عن سعيد بن جبير نحو ذلك, وأنقله القرطبي عن عبيد بن عمير

ًا قال: وأهو السم العظم. وأقال ابن أبي نجيح: الروأح هو أيض
حفظة على الملئكة, وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس:
القدس هو الرب تبارك وأتعالى, وأهو قول كعب, وأحكى القرطبي
عن مجاهد وأالحسن البصري أنهما قال: القدس: هو الله تعالى,

وأروأحه: جبريل, وأهو قول كعب, وأحكى القرطبي عن مجاهد
وأالحسن البصري أنهما قال: القدس: هو الله تعالى, وأروأحه:

جبريل. فعلى هذا يكون القول الوأل, وأقال السدي: القدس البركة.
وأقال العوفي عن ابن عباس: القدس: الطهر, وأقال ابن جرير حدثنا
يونس بن عبد العلى, أنبأنا ابن وأهب, قال ابن زيد في قوله تعالى

ًا كما {وأأيدناه بروأح القدس} قال: أيد الله عيسى بالنجيل روأح
ًا, كلهما روأح من الله, كما قال تعالى {وأكذلك جعل القرآن روأح

ًا من أمرنا} ثم قال ابن جرير: وأأوألى التأوأيلت في أوأحينا إليك روأح
ذلك بالصواب قول من قال: الروأح في هذا الموضع: جبرائيل, فإن
الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى {إذ قال

الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وأعلى وأالدتك إذ أيدتك
بروأح القدس تكلم الناس في المهد وأكهلً وأإذ علمتك الكتاب
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وأالحكمة وأالتوراة وأالنجيل} الَية, فذكر أنه أيده به, فلو كان الروأح
الذي أيده به هو النجيل, لكان قوله: {إذ أيدتك بروأح القدس * وأإذ
علمتك الكتاب وأالحكمة وأالتوراة وأالنجيل} تكرير قول ل معنى له,
وأالله سبحانه وأتعالى أعز وأأجل أن يخاطب عباده بما ل يفيدهم به,

(قلت) وأمن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أوأل السياق, وأ
لله الحمد, وأقال الزمخشري {بروأح القدس} بالروأح المقدسة,
كما تقول: حاتم الجود وأرجل صادق وأوأصافها بالقدس كما قال:

{وأروأح منه} فوصافه بالختصاص وأالتقريب تكرمة, وأقيل: لنه لم
تضمه الصالب وأالرحام الطوامث وأقيل بجبريل, قيل بالنجيل كما
ًا من أمرنا} وأقيل: باسم الله العظم الذي قال في القرآن {روأح
كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلمه قولً آخر, وأهو أن المراد

روأح عيسى نفسه المقدسة المطهرة, وأقال الزمخشري في قوله
ًا قتلتم, ًا تقتلون} إنما لم يقل وأفريق ًا كذبتم وأفريق تعالى: {ففريق
ًا لنهم حاوألوا قتل النبي لنه أراد بذلك وأصافهم في المستقبل أيض

صالى الله عليه وأسلم بالسم وأالسحر وأقد قال عليه السلم في
مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاوأدني فهذا أوأان انقطاع

أبهري» (قلت) وأهذا الحديث في صاحيح البخاري وأغيره.

ُنوَن ْؤِم ُي ِليلً ّما  َق َف ِهْم  ِر ُكْف ِب ّلُه  ُهُم ال َن َع ّل َبل  ٌءف  ْل ُغ َنا  ُب ُلو ُق ْا  ُلو َقا َوأ  ** 
قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة   

أوأ سعيد, عن ابن عباس {وأقالوا قلوبنا غلف} أي في أكنة, وأقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {وأقالوا قلوبنا غلف} أي ل
تفقه: وأقال العوفي عن ابن عباس: {وأقالوا قلوبنا غلف} هي
القلب المطبوع عليها, وأقال مجاهد {وأقالوا قلوبنا غلف} عليه
غشاوأة وأقال عكرمة: عليها طابع, وأقال أبو العالية: أي ل تفقه,

وأقال السدي يقولون عليه غلف, وأهو الغطاء, وأقال عبد الرزاق
عن معمر, عن قتادة: فل تعي وأل تفقه, قال مجاهد وأقتادة: وأقرأ
ابن عباس غلف, بضم اللم, وأهو جمع غلف, أي قولبنا أوأعية كل
علم فل نحتاج إلى علمك, قاله ابن عباس وأعطاء {بل لعنهم الله

بكفرهم} أي طردهم الله وأأبعدهم من كل خير {فقليلً ما
يؤمنون} قال قتادة: معناه ل يؤمن منهم إل القليل {وأقالوا قلوبنا

غلف} هو كقوله {وأقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه} وأقال
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف, قال: تقول قلبي في
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غلف فل يخلص إليه مما تقول شيء, وأقرأ {وأقالوا قلوبنا في أكنة

مما تدعونا إليه} وأهذا الذي رجحه ابن جرير, وأاستشهد بما روأي
من حديث عمروأ بن مرة الجملي عن أبي البختري, عن حذيفة

قال: «القلوب أربعة» فذكر منها «وأقلب أغلف مغضوب عليه وأذاك
قلب الكافر» وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن

العرزمي, أنبأنا أبي, عن جدي, عن قتادة, عن الحسن في قوله:
{قلوبنا غلف} قال: لم تختن, هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم

من عدم طهارة قلوبهم وأأنها بعيدة من الخير. قول آخر ـ قال
الضحاك عن ابن عباس {وأقالوا قلوبنا غلف} قال: يقولون قلوبنا

غلف مملوءة ل تحتاج إلى علم محمد وأل غيره. وأقال عطية
العوفي عن ابن عباس {وأقالوا قلوبنا غلف} أي أوأعية للعمل,

وأعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض النصار فيها, حكاه ابن جرير,
وأقالوا: قلوبنا غلف, بضم اللم, نقلها الزمخشري, أي جمع غلف,
أي أوأعية, بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم ل يحتاجون

معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة, وألهذا قال تعالى:
{بل لعنهم الله بكفرهم فقليلً ما يؤمنون} أي ليس المر كما

ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها, كما قال في سورة النساء:
{وأقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فل يؤمنون إل
قليلً} وأقد اختلفوا في معنى قوله: {فقليلً ما يؤمنون} وأقوله:

{فل يؤمنون إل قليلً} فقال بعضهم: فقليل من يؤمن منهم,
وأقليل: فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من
أمر المعاد وأالثواب وأالعقاب, وألكنه إيمان ل ينفعهم لنه مغمور بما

كفروأا به من الذي جاءهم به محمد صالى الله عليه وأسلم, وأقال
بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء, وأإنما قال: فقليلً ما يؤمنون
وأهم بالجميع كافروأن, كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط,

تريد ما رأيت مثل هذا قط, وأقال الكسائي: تقول العرب: من زنى
ًا, حكاه ابن جرير رحمه الله, وأالله بأرض قلما تنبت, أي ل تنبت شيئ

أعلم.

ْبُل َق ْا ِمن  ُنو َكا َوأ ُهْم  َع ّلَما َم ٌءق  ّد ِه ُمَص ّل ِد ال ٌءب ّمْن ِعن َتا ِك ُهْم  َء َلّما َجآ َوأ  **
َنُة ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفُروأ َك ْا  ُفو َعَر ُهْم ّما  َء َلّما َجآ َف ْا  َفُروأ َك ِذيَن  ّل َلى ا َع ِتُحوَن  َتْف َيْس

ِريَن ِف َكا ْل َلى ا َع ِه  ّل  ال
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يقول تعالى: {وألما جاءهم}, يعني اليهود, {كتاب من عند الله}   

وأهو القرآن الذي أنزل على محمد صالى الله عليه وأسلم {مصدق
لما معهم} يعني من التوراة, وأقوله {وأكانوا من قبل يستفتحون

على الذين كفروأا} أي وأقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا
الكتاب يستنصروأن بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم

يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد
وأإرم, كما قال محمد بن إسحاق, عن عاصام بن عمروأ, عن قتادة

النصاري, عن أشياخ منهم, قال: فينا وأالله وأفيهم, يعني في
النصار وأفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني:
{وألما جاءهم كتاب من عند اللهمصدق لما معهم وأكانوا من قبل

يستفتحون على الذين كفروأا فلما جاءهم ما عرفوا كفروأا به}
ًا في الجاهلية, وأنحن أهل شرك, ًا دهر قالوا: كنا قد علوناهم قهر
ًا سيبعث الَن نتبعه قد أظل وأهم أهل كتاب, وأهم يقولون: إن نبي

زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وأإرم فلما بعث الله رسوله من قريش
وأاتبعناه كفروأا به, يقول الله تعالى: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروأا
به فلعنة الله على الكافرين} , وأقال الضحاك, عن ابن عباس في

قوله: {وأكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروأا} قال:
ًا عليهم, وأليسوا كذلك بل يستنصروأن, يقولون: نحن نعين محمد
يكذبون, وأقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمد,

ًا كانوا أخبرني عكرمة أوأ سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أن يهود
يستفتحون على الوأس وأالخزرج برسول الله صالى الله عليه وأسلم

قبل مبعثه, فلما بعثه الله من العرب, كفروأا به وأجحدوأا ما كانوا
يقولون فيه, فقال لهم معاذ بن جبل وأبشر بن البراء بن معروأر

وأداوأد بن سلمة يا معشر يهود, اتقوا الله وأأسلموا, فقد كنتم
تستفتحون علينا بمحد صالى الله عليه وأسلم وأنحن أهل شرك

وأتخبروأننا بأنه مبعوثا وأتصفونه بصفته, فقال سلم بن مشكم أخو
بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه, ما هو الذي كنا نذكر لكم,

فينزل الله في ذلك من قولهم: {وألما جاءهم كتاب من عند الله
مصدق لما معهم} الَية, وأقال العوفي عن ابن عباس {وأكانوا من

قبل يستفتحون على الذين كفروأا} يقول: يستنصروأن بخروأج محمد
صالى الله عليه وأسلم على مشركي العرب, يعني بذلك أهل

الكتاب, فلما بعث محمد صالى الله عليه وأسلم وأرأوأه من غيرهم,
كفروأا به وأحسدوأه, وأقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد
صالى الله عليه وأسلم على مشركي العرب, يقولون: اللهم ابعث
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ًا عندنا حتى نعذب المشركين وأنقتلهم. هذا النبي الذي نجده مكتوب
ًا صالى الله عليه وأسلم وأرأوأا أنه من غيرهم, فلما بعث الله محمد

ًا للعرب وأهم يعلمون أنه رسول الله صالى الله عليه كفروأا به حسد
وأسلم, فقال الله تعالى: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروأا به فلعنة

الله على الكافرين} وأقال قتادة {وأكانوا من قبل يستفتحون على
الذين كفروأا} قال: وأكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي. {فلما جاءهم ما

عرفوا كفروأا به} وأقال مجاهد {فلما جاءهم ما عرفوا كفروأا به
فلعنة الله على الكافرين} قال: هم اليهود} )

َنّزُل ُي َأن  ًا  ْغي َب ّلُه  َنَزَل ال ِبَمآ أ ْا  ُفُروأ ْك َي َأن  ُهْم  ُفَس ْن َأ ِه  ِب ْا  ْوأ َتَر ْئَسَما اْش ِب  **
َغَضٍب َلَى  َع َغَضٍب  ِب ُءوأ  َبآ َف ِه  ِد َبا ُء ِمْن ِع َيَشآ َلَى َمن  َع ِه  ِل َفْض ّلُه ِمن  ال

ٌءن ِهي ٌءب ّم َذا َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل  َوأ
قال مجاهد {بئسما اشتروأا به أنفسهم} يهود شروأا الحق   

بالباطل وأكتمان ما جاء به محمد صالى الله عليه وأسلم بأن يبينوه,
وأقال السدي {بئسما اشتروأا به أنفسهم} يقول: باعوا به أنفسهم,
يقول: بئسما اعتاضوا لنفسهم فرضوا به وأعدلوا إليه من الكفر بما

أنزل اللهعلى محمد صالى الله عليه وأسلم عن تصديقه وأموازرته
وأنصرته, وأإنما حملهم على ذلك البغي وأالحسد وأالكراهية لـ {أن

ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده} وأل حسد أعظم من
هذا, قال ابن إسحاق, عن محمد, عن عكرمة أوأ سعيد, عن ابن

ًا أن عباس {بئسما اشتروأا به أنفسهم أن يكفروأا بما أنزل الله بغي
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده} أي أن الله جعله

من غيرهم {فباءوأا بغضب على عضب} قال ابن عباس: في
الغضب على الغضب, فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة

وأهي معهم, وأغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم (قلت)
وأمعنى {باءوأا} استوجبوا وأاستحقوا وأاستقروأا بغضب على غضب,

وأقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالنجيل وأعيسى, ثم
غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صالى الله عليه وأسلم وأبالقرآن,

وأعن عكرمة وأقتادة مثله, قال السدي: أما الغضب الوأل, فهو حين
غضب عليهم في العجل, وأأما الغضب الثاني, فغضب عليهم حين
كفروأا بمحمد صالى الله عليه وأسلم, وأعن ابن عباس مثله. وأقوله

تعالى: {وأللكافرين عذاب مهين} لما كان كفرهم سببه البغي
وأالحسد, وأمنشأ ذلك التكبر, قوبلوا بالهانة وأالصغار في الدنيا
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وأالَخرة, كما قال تعالى: {إن الذين يستكبروأن عن عبادتي

سيدخلون جهنم داخرين} أي صااغرين حقيرين ذليلين راغمين, وأقد
قال المام أحمد: حدثنا يحيى, حدثنا ابن عجلن, عن عمروأ بن

شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي صالى الله عليه وأسلم,
قال:«يحشر المتكبروأن يوم القيامة أمثال الذر في صاور الناس

ًا في جهنم يقال له يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجن
بولس تعلوهم نار النيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل

النار} .

َنا ْي َل َع ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ْؤِمُن  ُن ْا  ُلو َقا ّلُه  ْنَزَل ال َأ ِبَما  ْا  ُنو ُهْم آِم َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ  **
ُلوَن ُت َتْق ِلَم  َف ُقْل  ُهْم  َع ّلَما َم ًا  ّدق ّق ُمَص ْلَح َو ا ُه َوأ ُه  َء َوأَرآ ِبَما  ُفروأَن  ْك َي َوأ

َناِت ّي َب ْل ِبا ُكْم ّموَسَى  َء ْد َجآ َق َل َوأ ِنيَن *   ْؤِم ُتْم ّم ْن ُك ِإن  ْبُل  َق ِه ِمن  ّل َء ال َيآ ِب ْن أ
َ

ِلُموَن  َظا ُتْم  ْن َأ َوأ ِه  ِد ْع َب ِعْجَل ِمن  ْل ُتُم ا ْذ ّتَخ ُثّم ا
يقول تعالى: {وأإذا قيل لهم} أي لليهود وأأمثالهم من أهل الكتاب   

{آمنوا بما أنزل الله} على محمد صالى الله عليه وأسلم وأصادقوه
وأاتبعوه {قالوا نؤمن بما أنزل علينا} أي يكفينا اليمان بما أنزل

علينا من التوراة وأالنجيل وأل نقر إل بذلك {وأيكفروأن بما وأراءه}
ًا لما معهم} أي وأهم يعلمون أن يعني بما بعده {وأهو الحق مصدق

ًا لما ما أنزل على محمد صالى الله عليه وأسلم {الحق مصدق
ًا على الحال, أي في حال تصديقه لما معهم من معهم} منصوب

التوراة وأالنجيل, فالحجة قائمة عليهم بذلك, كما قال تعالى:
{الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} ثم قال

تعالى: {فلم تقتلون أنبياء اللهمن قبل إن كنتم مؤمنين} أي إن
كنتم صاادقين في دعواكم اليمان بما أنزل إليكم, فلم قتلتم النبياء

الذين جاؤوأكم بتصديق التوراة التي بأيديكم وأالحكم بها وأعدم
ًا ًا وأاستكبار ًا وأعناد نسخها, وأأنتم تعلمون صادقهم ؟ قتلتموهم بغي

على رسل الله, فلستم تتبعون إل مجرد الهواء وأالَراء وأالتشهي,
كما قال تعالى: {أفكلما جاءكم رسول بما ل تهوى أنفسكم

ًا تقتلون} وأقال السدي: في هذه ًا كذبتم وأفريق استكبرتم ففريق
الَية يعيرهم الله تبارك وأتعالى: {قل فلم تقتلون أنبياء الله من

قبل إن كنتم مؤمنين} وأقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود
بني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله, قالوا: نؤمن بما أنزل

علينا لم تقتلون ـ إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله ـ أنبياء الله يا
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معشر اليهود وأقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم, بل
أمركم باتباعهم وأطاعتهم وأتصديقهم, وأذلك من الله تكذيب لهم في

قولهم: نؤمن بما أنزل علينا وأتعيير لهم {وألقد جاءكم موسى
بالبينات} أي بالَيات الواضحات وأالدلئل القاطعات على أنه رسول

الله, وأأنه ل إله إل الله, وأالَيات البينات هي: الطوفان وأالجراد
وأالقمل وأالضفادع وأالدم وأالعصا وأاليد, وأفرق البحر وأتظليلهم

بالغمام وأالمن وأالسلوى وأالحجر وأغير ذلك من الَيات التي
ًا من دوأن الله في زمان شاهدوأها ثم اتخذتم العجل أي معبود

موسى وأأيامه, وأقوله: من بعده, أي من بعد ما ذهب عنكم إلى
الطور لمناجاة الله عز وأجل, كما قال تعالى: {وأاتخذ قوم موسى
ًا له خوار}, {وأأنتم ظالمون} , أي من بعده من حليهم عجلً جسد
وأأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صانعتموه من عبادتكم العجل
وأانتم تعلمون أنه ل إله إل الله كما قال تعالى: {وألما سقط في

أيديهم وأرأوأا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا وأيغفر لنا
لنكونن من الخاسرين} .

ٍة ّو ُق ِب ُكم  َنا ْي َت ْا َمآ آ ُذوأ ّطوَر ُخ ُكُم ال َق ْو َف َنا  ْع َف َوأَر ُكْم  َق َثا َنا ِمي ْذ َأَخ ْذ  ِإ َوأ  **
ِهْم ِر ْف ُك ِب ِعْجَل  ْل ِهُم ا ِب ُلو ُق ِفي  ْا  ُبو ِر ُأْش َوأ َنا  ْي َعَص َوأ َنا  ْع ْا َسِم ُلو َقا ْا  ُعو َوأاْسَم

ِنيَن  ْؤِم ُتْم ّم ْن ُك ِإْن  ُكْم  ُن ِإيَما ِه  ِب ُكْم  ْأُمُر َي ْئَسَما  ِب ُقْل 
يعدد سبحانه وأتعالى عليهم خطأهم, وأمخالفتهم للميثاق, وأعتوهم   

وأإعراضهم عنه, حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه
وألهذا {قالوا سمعنا وأعصينا} وأقد تقدم تفسير ذلك {وأأشربوا في

قلوبهم العجل بكفرهم} قال عبد الرزاق, عن معمر عن قتادة
{وأأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم} قال أشربوا حبه حتى خلص
ذلك إلى قلوبهم, وأكذا قال أبو العالية وأالربيع بن أنس, وأقال المام

أحمد: حدثنا عصام بن خالد, حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي
مريم الغساني, عن خالد بن محمد الثقفي, عن بلل بن أبي

الدرداء, عن أبي الدرداء, عن النبي صالى الله عليه وأسلم: قال
«حبك الشيء يعمي وأيصم» وأروأاه أبو داوأد عن حيوة بن شريح,

عن بقية, عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به, وأقال السدي:
أخذ موسى عليه السلم, العجل فذبحه بالمبرد, ثم ذراه في البحر,
ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إل وأقع فيه شيء, ثم قال لهم موسى,

اشربوا منه, فشربوا, فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب,
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فذلك حين يقول الله تعالى: {وأأشربوا في قلوبهم العجل} وأقال

ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن رجاء, حدثنا إسرائيل, عن أبي
إسحاق, عن عمارة بن عمير وأأبي عبد الرحمن السلمي, عن علي
رضي الله عنه, قال: عمد موسى إلى العجل, فوضع عليه المبارد
فبرده بها, وأهو على شاطىء نهر, فما شرب أحد من ذلك الماء

ممن كان يعبد العجل إل اصافر وأجهه مثل الذهب, وأقال سعيد بن
جبير {وأأشربوا في قلوبهم العجل} قال: لما أحرق العجل, برد ثم

نسف, فحسوا الماء حتى عادت وأجوههم كالزعفران, وأحكى
القرطبي عن كتاب القشيري: أنه ما شرب أحد «منه» ممن عبد

العجل إل جن, ثم قال القرطبي: وأهذا شيء غير ما ههنا, لن
المقصود من هذا السياق: أنه ظهر على شفاههم وأوأجوههم,

وأالمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم العجل, يعني في حال
عبادتهم له, ثم أنشد قول النابغة في زوأجته عثمة:

تغلغل حب عثمة في فؤاديفباديه مع الخافي يسيرتغلغل حيث لم 
يبلغ شرابول حزن وألم يبلغ سروأرأكاد إذ ذكرت العهد منهاأطير لو

ًا يطير أن إنسان

وأقوله {قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين} أي بئسما  
تعتمدوأنه في قديم الدهر وأحديثه من كفركم بآيات الله, وأمخالفتكم
النبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صالى الله عليه وأسلم وأهذا

أكبر ذنوبكم وأأشد المر عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وأسيد
ّدعون, النبياء وأالمرسلين المبعوثا إلى الناس أجمعين, فكيف ت

لنفسكم اليمان, وأقد فعلتم هذه الفاعيل القبيحة: من نقضكم
.المواثيق, وأكفركم بآيات الله, وأعبادتكم العجل من دوأن الله ؟

ّناِس ُدوأِن ال ِلَصًة ّمن  ِه َخا ّل َد ال ُة ِعن ّداُر الَِخَر ُكُم ال َل َنْت  َكا ِإن  ُقْل   **
ّدَمْت َق ِبَما  ًا  َبد َأ ُه  ْو ّن َتَم َي َلْن  َوأ ِقيَن *   ِد ُتْم صَاا ْن ُك ِإن  ْوَت  ْلَم ْا ا ُو ّن َتَم َف

ٍة َيا َلَى َح َع ّناِس  َأْحَرَص ال ُهْم  ّن َد َتِج َل َوأ ِلميَن *   ّظا ِبال ٌءم  ِلي َع ّلُه  َوأال ِهْم  ِدي ْي َأ

ِه ِزِح ِبُمَزْح َو  ُه َوأَما  ٍة  َن ْلَف َس َأ َعّمُر  ُي ْو  َل ُهْم  ُد َأَح ّد  َو َي ْا  ُكو َأْشَر ِذيَن  ّل َوأِمَن ا
ُلوَن  ْعَم َي ِبَما  ٌءر  َبِصي ّلُه  َوأال َعّمَر  ُي َأن  َذاِب  َع ْل ِمَن ا

قال محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أوأ   
سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنه, يقول الله تعالى

لنبيه محمد صالى الله عليه وأسلم: {قل إن كانت لكم الدار الَخرة
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عند الله خالصة من دوأن الناس فتمنوا الموت إن كنتم صاادقين}
أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب, فأبوا ذلك على رسول

ًا بما قدمت أيديهم, الله صالى الله عليه وأسلم {وألن يتمنوه أبد
وأالله عليم بالظالمين} أي بعلمهم بما عندهم من العلم بل وأالكفر

بذلك وألو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الرض يهودي إل
مات. وأقال الضحاك عن ابن عباس: فتمنوا الموت فسلوا الموت
وأقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة
قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صاادقين. قال: قال ابن عباس: لو
تمنى يهود الموت, لماتوا. وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا
علي بن محمد الطنافسي, حدثنا عثام: سمعت العمش قال: ل

أظنه إل عن المنهال, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لو
تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه, وأهذه أسانيد صاحيحة إلى ابن

عباس, وأقال ابن جرير في تفسيره: وأبلغنا أن النبي صالى الله عليه
وأسلم, قال «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا, وألرأوأا مقاعدهم من

النار وألو خرج الذين يباهلون رسول الله صالى الله عليه وأسلم
لرجعوا ل يجدوأن أهلً وأل مالً», حدثنا بذلك أبو كريب, حدثنا زكريا

بن عدي, حدثنا عبيد الله بن عمروأ عن عبد الكريم, عن عكرمة,
عن ابن عباس, عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأروأاه المام
أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي, حدثنا فرات عن عبد الكريم به,

وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد, حدثنا إبراهيم بن عبد
الله بن بشار, حدثنا سروأر بن المغيرة, عن عباد بن منصور, عن

الحسن, قال: قول الله: ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم, قلت:
أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا

ميتين, قال: ل وأالله ما كانوا ليموتوا وألو تمنوا الموت, وأما كانوا
ًا بما قدمت أيديهم ليتمنوه, وأقد قال الله ما سمعت{وألن يتمنوه أبد
وأالله عليم بالظالمين} وأهذا غريب عن الحسن, ثم هذا الذي فسر
به ابن عباس الَية, هو المتعين وأهو الدعاء على أي الفريقي أكذب

منهم أوأ من المسلمين على وأجه المباهلة, وأنقله ابن جرير عن
قتادة وأأبي العالية وأالربيع بن أنس رحمهم الله تعالى, وأنظير هذه

الَية قوله تعالى في سورة الجمعة {قل يا أيها الذين هادوأا إن
زعمتم أنكم أوألياء لله من دوأن الناس فتمنوا الموت إن كنتم

ًا بما قدمت أيديهم وأالله عليم بالظالمين صاادقين * وأل يتمنونه أبد
* قل إن الموت الذي تفروأن منه فإنه ملقيكم ثم تردوأن إلى عالم

الغيب وأالشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} فهم عليهم لعائن الله
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تعالى, لما زعموا أنهم أبناء الله وأأحباؤه, قالوا: لن يدخل الجنة إل

ًا أوأ نصارى, دعوا إلى المباهلة وأالدعاء على أكذب من كانوا يهود
الطائفتين منهم أوأ من المسلمين, لما نكلوا عن ذلك, علم كل أحد

إنهم ظالمون, لنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه, لكانوا أقدموا
على ذلك, فلما تأخروأا, علم كذبهم وأهذا كما دعا رسول الله وأفد
نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وأعتوهم
وأعنادهم إلى المباهلة, فقال: {فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك

من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأأبناءكم وأنساءنا وأنساءكم وأأنفسنا
وأأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} فلما رأوأا ذلك,

قال بعض القوم لبعض: وأالله لئن باهلتم هذا النبي ل يبقى منكم
عين تطرف, فعند ذلك جنحوا للسلم, وأبذلوا الجزية عن يد وأهم
ًا, صااغروأن, فضربها عليهم, وأبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمين

وأمثل هذا المعنى أوأ قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن يقول
ًا} أي للمشركين {قل من كان في الضللة فليمدد له الرحمن مد

من كان في الضللة منا وأمنكم فزاده الله مما هو فيه وأمد له
وأاستدرجه, كما سيأتي تقريره في موضعه, إن شاء الله تعالى.

أما من فسر الَية على معنى {إن كنتم صاادقين} أي في  
دعواكم, فتمنوا الَن الموت, وألم يتعرض هولء للمباهلة, كما قرره

طائفة من المتكلمين وأغيرهم, وأمال إليه ابن جرير بعد ما قارب
القول الوأل, فإنه قال: القول في تأوأيل قوله تعالى: {قل إن كانت
لكم الدار الَخرة عند الله خالصة من دوأن الناس} الَية, فهذه الَية
مما احتج الله سبحانه لنبيه صالى الله عليه وأسلم على اليهود الذين
كانوا بين ظهراني مهاجره, وأفضح بها أحبارهم وأعلماءهم وأذلك أن

الله تعالى أمر نبيه إلى قضية عادلة فيما كان بينه وأبينهم من
الخلف, كما أمره أن يدعو الفريق الَخر من النصارى إذ خالفوه
في عيسى ابن مريم عليه السلم, وأجادلوه فيه إلى فاصالة بينه
وأبينهم من المباهلة, فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا

الموت, فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من
اليمان وأقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم من

الموت إذا تمنيتم, فإنما تصيروأن إلى الراحة من تعب الدنيا وأنصبها
وأكدر عيشها وأالفوز بجوار الله في جناته إن كان المر كما

تزعمون, من أن الدار الَخرة لكم خاصاة دوأننا, وأإن لم تعطوها علم
الناس أنكم المبطلون وأنحن المحقون في دعوانا, وأانكشف أمرنا
وأأمركم لهم, فامتنعت اليهود من الجابة إلى ذلك لعلمها, أنها إن
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تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها, وأصاارت إلى خزي البد في

آخرتها, كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صالى الله عليه
وأسلم في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة.

فهذا الكلم منه أوأله حسن, وأآخره فيه نظر, وأذلك أنه ل تظهر  
الحجة عليهم على هذا التأوأيل, إذ يقال: إنه ل يلزم من كونهم

يعتقدوأن أنهم صاادقون في دعواهم, أنهم يتمنون الموت, فإنه ل
ملزمة بين وأجود الصلح وأتمني الموت, وأكم من صاالح ل يتمنى

ًا وأترتفع درجته في الجنة, كما الموت, بل يود أن يعمر ليزداد خير
جاء في الحديث «خيركم من طال عمره, وأحسن عمله» وألهم مع

ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدوأن أيها المسلمون أنكم
أصاحاب الجنة وأأنتم ل تتمنون في حال الصحة الموت, فكيف

تلزموننا بما ل يلزمكم ؟ وأهذا كله إنما نشأ من تفسير الَية على
هذا المعنى, فأما على تفسير ابن عباس: فل يلزم عليه شيء من

ذلك, بل قيل لهم كلم نصف إن كنتم تعتقدوأن أنكم أوألياء الله من
دوأن الناس, وأأنكم أبناء الله وأأحباؤه, وأأنكم من أهل الجنة وأمن

عداكم من أهل النار, فباهلوا على ذلك وأادعوا على الكاذبين منكم
أوأ من غيركم, وأاعلموا أن المباهلة تستأصال الكاذب ل محالة, فلما

تيقنوا ذلك وأعرفوا صادقه, نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من
كذبهم وأافترائهم وأكتمانهم الحق من صافة الرسول صالى الله عليه

وأسلم وأنعته, وأهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأيتحققونه, فعلم
كل أحد باطلهم وأخزيهم وأضللهم وأعنادهم, عليهم لعائن الله

ًا, لن كل المتتابعة إلى يوم القيامة, وأسميت هذه المباهلة تمني
محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له, وأل سيما إذا كان في
ذلك حجة له في بيان حقه وأظهوره, وأكانت المباهلة بالموت لن

الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد
ًا بما قدمت أيديهم وأالله الموت, وألهذا قال تعالى: {وألن يتمنوه أبد

عليم بالظالمين, وألتجدنهم أحرص الناس على حياة} أي على طول
العمر لما يعلمون من مآلهم السيء, وأعاقبتهم عند الله الخاسرة,
لن الدنيا سجن المؤمن, وأجنة الكافر, فهم يودوأن لو تأخروأا عن
مقام الَخرة بكل ما أمكنهم, وأما يحاذروأن منه وأاقع بهم ل محالة

حتى وأهم أحرص من المشركين الذين ل كتاب لهم, وأهذا من باب
عطف الخاص على العام, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان,
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان, عن العمش, عن مسلم
البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وأمن الذي أشركوا ؟}
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قال: العاجم, وأكذا روأاه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري,

وأقال: صاحيح على شرطهما, وألم يخرجاه. قال: وأقد اتفقا على
سند تفسير الصحابي, وأقال الحسن البصري: وألتجدنهم أحرص

الناس على حياة. قال: المنافق أحرص الناس, وأأحرص من
المشرك على حياة, يود أحدهم أي يود أحد اليهود, كما يدل عليه

نظم السياق, وأقال أبو العالية: يود أحدهم, أي أحد المجوس, وأهو
يرجع إلى الوأل لو يعمر ألف سنة, قال العمش, عن مسلم

البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: {يود أحدهم لو يعمر
ألف سنة} قال: هو كقول الفارسي «ده هزارسال» يقول: عشرة

ًا, وأقال ابن آلف سنة. وأكذا روأي عن سعيد بن جبير نفسه أيض
جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سمعت أبي

يقول: حدثنا أبو حمزة, عن العمش عن مجاهد, عن ابن عباس
في قوله {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} قال هو قول العاجم

هزارسال نوروأز وأمهرجان وأقال مجاهد {يود أحدهم لو يعمر ألف
سنة} قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر, وأقال مجاهد بن

إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن سعيد أوأ عكرمة, عن ابن
عباس {وأما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر} أي وأما هو بمنجيه
ًا بعد الموت, فهو يحب من العذاب, وأذلك أن المشرك ل يرجو بعث
طول الحياة, وأأن اليهودي قد عرف ما له في الَخرة من الخزي,
بما ضيع ما عنده من العلم, وأقال عوفي عن ابن عباس {وأما هو

بمزحزحه من العذاب أن يعمر} قال: هم الذين عادوأا جبرائيل, قال
أبو العالية وأابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب, وأل منجيه منه.

وأقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الَية: يهود أحرص
ّد هؤلء لو يعمر أحدهم ألف سنة, على الحياة من هؤلء, وأقد وأ

وأليس بمزحزحه من العذاب لو عمر كما أن عمر إبليس لم ينفعه
ًا, {وأالله بصير بما يعملون} أي خبير بصير بما يعمل إذ كان كافر

عباده من خير وأشر, وأسيجازي كل عامل بعمله.

ًا ّدق ِه ُمَص ّل ْذِن ال ِإ ِب ِبَك  ْل َق َلَى  َع َلُه  َنّز ّنُه  ِإ َف ِريَل  ْب ّلِج ًا  ّوأ ُد َع َكاَن  ُقْل َمن   **
ِه ِت َك ِئ َوأَملَ ِه  ّل ًا ل ّوأ ُد َع َكاَن  ِنيَن *  َمن  ْؤِم ْلُم ِل َى  ُبْشَر َوأ ًدى  ُه َوأ ِه  ْي َد َي ْيَن  َب ّلَما 

ِريَن  ِف َكا ْل ّل ّوأ  ُد َع ّلَه  ِإّن ال َف َكاَل  َوأِمي ِريَل  ْب َوأِج ِه  ِل َوأُرُس
قال المام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل   

ًا لليهود من بني ًا أن هذه الَية نزلت جواب العلم بالتأوأيل جميع
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إسرائيل, إذ زعموا أن جبريل عدوّأ لهم, وأأن ميكائيل وألي لهم, ثم
اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك, فقال بعضهم: إنما
كان سبب قيلهم ذلك, من أجل مناظرة جرت بينهم وأبين رسول

الله صالى الله عليه وأسلم في أمر نبوته (ذكر من قال ذلك) حدثنا
أبو كريب, حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام, عن شهر

بن حوشب, عن ابن عباس, أنه قال: حضرت عصابة من اليهود
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقالوا: يا أبا القاسم, حدثنا عن
خلل نسألك عنهن ل يعلمهن إل نبي, فقال رسول الله صالى الله
عليه وأسلم: «سلوا عما شئتم, وألكن اجعلوا لي ذمة الله وأما أخذ

يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني
على السلم» فقالوا: ذلك لك, فقال رسول الله صالى الله عليه

وأسلم: «سلوا عما شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلل نسألك
عنهن, أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن

تنزل التوراة ؟ وأأخبرنا كيف ماء المرأة وأماء الرجل, وأكيف يكون
الذكر منه وأالنثى ؟ وأأخبرنا بهذا النبي المي في التوراة, وأمن وأليه
من الملئكة ؟ فقال النبي صالى الله عليه وأسلم, «عليكم عهد الله
لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني ؟» فأعطوه ما شاء الله من عهد وأميثاق,
فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن
ًا, فطال سقمه منه, فنذر لله ًا شديد إسرائيل يعقوب مرض مرض

ًا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام وأالشراب نذر
إليه, وأكان أحب الطعام إليه: لحوم البل, وأأحب الشراب إليه

ألبانها» فقالوا: اللهم نعم, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم:
«اللهم اشهد عليهم, وأأنشدكم بالله الذي ل إله إل هو الذي أنزل
التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض, وأأن

ماء المرأة رقيق أصافر, فأيهما عل كان له الولد وأالشبه بإذن الله
ًا بإذن الله, عز وأجل, وأإذا عل ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكر
وأإذا عل ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وأجل»

قالوا: اللهم نعم, «قال اللهم أشهد, وأأنشدكم بالله الذي أنزل
التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي المي تنام عيناه وأل

ينام قلبه» ؟ قالوا: اللهم نعم, قال: «اللهم اشهد», قالوا: أنت الَن
فحدثنا من وأليك من الملئكة, فعندها نجامعك أوأ نفارقك, قال:
ًا قط إل وأهو وأليه» قالوا: «فإن وأليي جبريل, وألم يبعث الله نبي

فعندها نفارقك, وألو كان وأليك سواه من الملئكة تابعناك
وأصادقناك, قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه» ؟ قالوا: إنه عدوأنا,
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ًا لجبريل فإنه نزله على فأنزل الله عز وأجل: {قل من كان عدوأ

ًا لما بين يديه ـ إلى قوله ـ لو كانوا يعلمون} قلبك بإذن الله مصدق
فعندها باؤوأا بغضب على غضب, وأقد روأاه المام أحمد في مسنده

عن أبي النضر هاشم بن القاسم وأعبد الرحمن بن حميد في
تفسيره عن أحمد بن يونس كلهما عن عبد الحميد بن بهرام به,

ًا عن الحسين بن محمد المروأزي عن عبد الحميد وأروأاه أحمد أيض
بنحوه وأقد روأاه محمد بن إسحاق بن يسار, حدثنا عبد الله بن عبد
الرحمن بن أبي حسين, عن شهر بن حوشب, فذكره مرسلً وأزاد

فيه, قالوا فأخبرنا عن الروأح, قال: «فأنشدكم بالله وأبأيامه عند
بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وأهوالذي يأتيني» قالوا: اللهم

نعم, وألكنه عدوأ لنا, وأهو ملك إنما يأتي بالشدة وأسفك الدماء, فلول
ًا لجبريل ـ ذلك اتبعناك, فأنزل الله تعالى فيهم: {قل من كان عدوأ

إلى قوله ـ ل يعلمون} وأقال المام أحمد: حدثنا أبو أحمد, حدثنا
عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب, عن سعيد بن جبير,

عن ابن عباس, قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صالى الله عليه
وأسلم فقالوا: يا أبا القاسم, أخبرنا عن خمسة أشياء, فإن أنبأتنا

بهن عرفنا أنك نبي وأاتبعناك, فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه
إذ قال: وأالله على ما نقول وأكيل, قال «هاتوا» قالوا: فأخبرنا عن
علمة النبي ؟ قال: «تنام عيناه وأل ينام قلبه» قالوا: أخبرنا كيف

تؤنث المرأة ؟ وأكيف يذكر الرجل ؟ قال: «يلتقي الماءان, فإذا عل
ماء الرجل ماء المرأة أذكرت, وأإذا عل ماء المرأة ماء الرجل

أنثت» قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: «وأكان
ًا يلئمه إل ألبان كذا وأكذا» قال يشتكي عرق النسا, فلم يجد شيئ

أحمد: قال بعضهم: يعني البل فحرم لحومها, قالوا: صادقت, قالوا:
أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: «ملك من ملئكة الله عز وأجل موكل

بالسحاب بيديه أوأ في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب
يسوقه حيث أمره الله تعالى» قالوا: فما هذا الصوت الذي

نسمع ؟ قال: «صاوته» قالوا: صادقت, قالوا: إنما بقيت وأاحدة,
وأهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها, أنه ليس من نبي إل وأله ملك يأيته

بالخبر, فأخبرنا من صااحبك ؟ قال: «جبريل عليه السلم» قالوا:
جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب وأالقتال وأالعذاب عدوأنا لو قلت
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة وأالقطر وأالنبات لكان, فأنزل الله

ًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله} تعالى: {قل من كان عدوأ
إلى آخر الَية, وأروأاه الترمذي وأالنسائي من حديث عبد الله بن
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الوليد به, وأقال الترمذي: حسن غريب وأقال سنيد في تفسيره عن

حجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة أن
ًا سألوا النبي صالى الله عليه وأسلم عن صااحبه الذي ينزل عليه يهود

بالوحي, قال: «جبريل» قالوا: فإنه عدوأ لنا وأل يأتي إل بالحرب
ًا لجبريل} الَية, قال وأالشدة وأالقتال, فنزلت: {قل من كان عدوأ

ابن جرير: قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد ما نزل جبريل إل
ًا بشدة وأحرب وأقتال فإنه لنا عدوأ, فنزل: {قل من كان عدوأ

ًا لجبريل} لجبريل} الَية, قال البخاري: قوله تعالى: {من كان عدوأ
قال عكرمة جبر وأميك وأإسراف: عبد. إيل: الله, حدثنا عبد الله بن

منير سمع عبد الله بن بكر, حدثنا حميد عن أنس بن مالك, قال:
سمع عبد الله بن سلم بمقدم رسول الله صالى الله عليه وأسلم

وأهو في أرض يخترف فأتى النبي صالى الله عليه وأسلم فقال: إني
سائلك عن ثلثا ل يعلمهن إل نبي: ما أوأل أشراط الساعة, وأما

أوأل طعام أهل الجنة, وأما ينزع الوالد إلى أبيه أوأ إلى أمه ؟ قال:
ًا» قال: جبريل ؟ قال: «نعم» قال: ذاك «أخبرني بهذه جبرائيل آنف

ًا لجبريل عدوأ اليهود من الملئكة, فقرأ هذه الَية: {من كان عدوأ
فإنه نزله على قلبك} «وأأما أوأل أشراط الساعة, فنار تحشر

الناس من المشرق إلى المغرب. وأأما أوأل طعام يأكله أهل الجنة,
فزيادة كبد الحوت, وأإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة, نزع الولد,
وأإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: أشهد أن ل إله إل الله وأأنك

رسول الله. يا رسول الله, إن اليهود قوم بهت, وأإنهم إن يعلموا
بإسلمي قبل أن تسألهم يبهتوني, فجاءت اليهود, فقال له رسول
الله صالى الله عليه وأسلم: «أي رجل عبد الله بن سلم فيكم ؟»

قالوا: خيرنا وأابن خيرنا وأسيدنا وأابن سيدنا, قال: «أرأيتم إن
أسلم» قالوا: أعاذه الله من ذلك, فخرج عبد الله فقال: أشهد أن
ًا رسول الله. قالوا: هو شرنا وأابن ل إله إل الله, وأأشهد أن محمد

شرنا وأانتقضوه, فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ـ انفرد
به البخاري من هذا الوجه, وأقد أخرجاه من وأجه آخر عن أنس

بنحوه, وأفي صاحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صالى الله
عليه وأسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء
الله تعالى, وأحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن

إيل هو الله, وأقد روأاه سفيان الثوري عن خصيف, عن عكرمة,
وأروأاه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم, عن أبيه, عن عكرمة,

وأروأاه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن
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منصور عن قيس بن عاصام عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه
عبد الله, وأميكائيل اسمه عبد الله, إيل: الله, وأروأاه يزيد النحوي

عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء, وأكذا قال غير وأاحد من
ًا, وأمن الناس من يقول: إيل عبارة عن السلف كما سيأتي قريب
عبد, وأالكلمة الخرى هي اسم الله, لن كلمة إيل ل تتغير في

الجميع فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوأس عبد
السلم عبد الكافي عبد الجليل, فعبد موجودة في هذا كله,
وأاختلفت السماء المضاف إليها, وأكذلك جبرائيل وأميكائيل

وأعزرائيل وأإسرافيل وأنحو ذلك, وأفي كلم غير العرب يقدمون
المضاف إليه على المضاف, وأالله أعلم.

ثم قال ابن جرير, وأقال آخروأن: بل كان سبب قيلهم ذلك من  
أجل مناظرة جرت بينهم وأبين عمر بن الخطاب في أمر النبي

صالى الله عليه وأسلم (ذكر من قال ذلك) حدثني محمد بن المثنى,
حدثني ربعي بن علية, عن داوأد بن أبي هند, عن الشعبي, قال:

ًا يصلون إليها, فقال: نزل عمر الروأحاء, فرأى رجالً يبتدروأن أحجار
ما بال هؤلء ؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
صالى ههنا, قال: فكره ذلك, وأقال إنما رسول الله صالى الله عليه

وأسلم أدركته الصلة بواد صالها, ثم ارتحل فتركه, ثم أنشأ يحدثهم,
فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم فأعجب من التوراة كيف
تصدق القرآن وأمن القرآن كيف يصدق التوراة, فبينما أنا عندهم

ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصاحابك أحد أحب إلينا منك
(قلت) وألَم ذلك ؟ قالوا: لنك تغشانا وأتأتينا, فقلت : إني آتيكم

فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة وأمن التوراة كيف تصدق
القرآن, قالوا: وأمر رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقالوا: يا ابن

الخطاب, ذاك صااحبكم فالحق به, قال: فقلت لهم: عند ذلك
نشدتكم بالله الذي ل إله إل هو, وأما استرعاكم من حقه, وأما

استودعكم من كتابه, هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قال: فسكتوا,
فقال له عالمهم وأكبيرهم: أنه قد غلظ عليكم فأجيبوه, قالوا: فأنت
عالمنا وأكبيرنا فأجبه أنت, قال: أما إذا نشدتنا بما نشدتنا, فإنا نعلم
ًا هلكتم, قالوا: إنا لم نهلك, قلت: أنه رسول الله, قلت: وأيحكم إذ
كيف ذلك وأأنتم تعلمون أنه رسول الله وأل تتبعونه وأل تصدقونه ؟

ًا من الملئكة, وأأنه قرن بنبوته ًا من الملئكة وأسلم قالوا: إن لنا عدوأ
عدوأنا من الملئكة, قلت: وأمن عدوأكم, وأمن سلمكم ؟ قالوا: عدوأنا
جبريل, وأسلمنا ميكائيل, قالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة وأالغلظة
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وأالعسار وأالتشديد وأالعذاب وأنحو هذا, وأإن ميكائيل ملك الرحمة

وأالرأفة وأالتخفيف وأنحو هذا, قال: قلت: وأما منزلتهما من ربهما عز
وأجل ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه وأالَخر عن يساره, قال: فقلت: فو
الذي ل إله إل هو إنهما وأالذي بينهما لعدوأ لمن عاداهما, وأسلم لمن

سالمهما, وأما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدوأ ميكائيل, وأما ينبغي
لميكائيل أن يسالم عدوأ جبرائيل, قال: ثم قمت فأتبعت النبي صالى
الله عليه وأسلم, فلحقته وأهو خارج من خوخة لبني فلن, فقال: «يا
ًا ابن الخطاب أل أقرئك آيات نزلن قبل» فقرأ علّي {من كان عدوأ

لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله} حتى قرأ الَيات, قال:
قلت: بأبي وأأمي أنت يا رسول الله, وأالذي بعثك بالحق لقد جئت

أنا أريد أن أخبرك وأأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر,
وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو أسامة عن

مجالد, أنبأنا عامر, قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود, فقال:
ًا في أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدوأن محمد

كتبكم ؟ قالوا: نعم, قال: فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قال: إن الله لم
ًا ِفَل محمد َك يبعث رسولً إل جعل له من الملئكة كفلً وأإن جبرائيل 

وأهو الذي يأتيه, وأهو عدوأنا من الملئكة, وأميكائيل سلمنا لو كان
ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا, قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل

التوراة على موسى ما منزلتهما عند الله تعالى ؟ قالوا: جبريل عن
يمينه, وأميكائيل عن شماله, قال عمر: وأإني أشهد ما ينزلن إل

بإذن الله, وأما كان ميكائيل ليسالم عدوأ جبرائيل, وأما كان جبرائيل
ليسالم عدوأ ميكائيل, فبينما هو عندهم إذ مر النبي صالى الله عليه

وأسلم, فقالوا: هذا صااحبك يا ابن الخطاب, فقام إليه عمر فأتاه,
ًا لله وأملئكته وأرسله وأجبريل وأقدأنزل الله عز وأجل: {من كان عدوأ
وأميكائيل فإن الله عدوأ للكافرين} وأهذان السنادان يدلن على أن

الشعبي حدثا به عن عمر, وألكن فيه انقطاع بينه وأبين عمر فإنه
لم يدرك زمانه, وأالله أعلم, وأقال ابن جبير: حدثنا بشير, حدثنا يزيد

بن زريع, عن سعيد عن قتادة, قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب
انظلق ذات يوم إلى اليهود, فلما انصرف وأرحبوا به, فقال لهم

عمر: وأأما وأالله ما جئتكم لحبكم وأل لرغبة فيكم, وألكن جئت
لسمع منكم, فسألهم وأسألوه, فقالوا: من صااحب صااحبكم ؟ فقال

ًا لهم: جبرائيل, فقالوا: ذاك عدوأنا من أهل السماء يطلع محمد
على سرنا, وأإذا جاء جاء بالحرب وأالسنة, وألكن صااحب صااحبنا

ميكائيل, وأكان إذا جاء جاء بالخصب وأالسلم, فقال لهم عمر: هل
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ًا صالى الله عليه وأسلم ؟ ففارقهم تعرفون جبرائيل, وأتنكروأن محمد

عمر عند ذلك وأتوجه نحو النبي صالى الله عليه وأسلم ليحدثه
ًا حديثهم, فوجده قد أنزلت عليه هذه الَية: {قل من كان عدوأ

لجبريل فإنه على قلبك بإذن الله} الَيات.
ثم قال: حدثني المثنى, حدثنا آدم, حدثنا أبو جعفر, حدثنا قتادة,  

ًا فذكر نحوه, وأهذا في قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوم
ًا منقطع, وأكذلك روأاه أسباط عن السدي عن تفسير آدم وأهو أيض

ًا: وأقال ابن أبن حاتم: حدثنا عمر مثل هذا أوأ نحوه, وأهو منقطع أيض
حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي, حدثنا أبو جعفر, محمد بن عمار

عن حصين بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن وأهو عبد الرحمن بن
ًا لقي عمر بن الخطاب, فقال: إن جبرائيل الذي أبي ليلى: أن يهودي

ًا لله وأملئكته يذكر صااحبكم عدوأ لنا, فقال عمر {من كان عدوأ
وأرسله وأجبريل وأميكال فإن الله عدوأ الكافرين} قال: فنزلت على

لسان عمر رضي الله عنه, وأروأاه عبد بن حميد عن أبي النضر
هاشم بن القاسم, عن أبي جعفر هو الرازي, وأقال ابن جرير:

حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثني هشيم, أخبرنا حصين بن عبد
ًا الرحمن, عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: {من كان عدوأ

لجبريل} قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي
ينزل عليكم اتبعناكم, فإنه ينزل بالرحمة وأالغيث, وأإن جبرائيل

ينزل بالعذاب وأالنقمة, فإنه عدوأ لنا, قال: فنزلت هذه الَية, حدثنا
يعقوب, أخبرنا هشيم, أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه, وأقال

ًا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: {قل من كان عدوأ
لجبريل} قال: قالت اليهود: إن جبرائيل عدوأ لنا, لنه ينزل بالشدة

وأالسنة, وأإن ميكائيل ينزل بالرخاء وأالعافية وأالخصب, فجبرائيل
ًا لجبريل} الَية. عدوأ لنا. فقال الله تعالى: {من كان عدوأ

ًا لجبريل} فإنه   وأأما تفسير الَية فقوله تعالى: {قل من كان عدوأ
نزله على قلبك بإذن الله, أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروأح

المين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في
ذلك, فهو رسول من رسل الله ملكي, وأمن عادى رسولً فقد

أن من آمن برسول يلزمه اليمان بجيمع عادى جميع الرسل, كما
الرسل, وأكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل,

كما قال تعالى: {إن الذين يكفروأن بالله وأرسله وأيريدوأن أن
يفرقوا بين الله وأرسله وأيقولون نؤمن ببعض وأنكفر ببعض} الَيتين,

فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وأكفروأا
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ببعضهم, وأكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدوأ لله, لن جبرائيل ل
ينزل بالمر من تلقاء نفسه وأإنما ينزل بأمر ربه, كما قال: {وأما

نتنزل إل بأمر ربك} الَية, وأقال تعالى: {وأإنه لتنزيل رب العالمين
* نزل به الروأح المين * على قلبك لتكون من المنذرين}, وأقد
روأى البخاري في صاحيحه عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله
ًا فقد بارزني بالحرب» صالى الله عليه وأسلم: «من عادى لي وألي
وألهذا غضب الله لجبرائيل على من عاده, فقال تعالى: {من كان
ًا لما بين يديه} ًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق عدوأ

أي من الكتب المتقدمة: {وأهدى وأبشرى للمؤمنين} أي هدى
لقلوبهم وأبشرى لهم بالجنة, وأليس ذلك إل للمؤمنين, كما قال
تعالى: {قل هو للذين آمنوا هدى وأشفاء} الية: وأقال تعالى:

{وأننزل من القرآن ما هو شفاء وأرحمة للمؤمنين} الَية, ثم قال
ًا لله وأملئكته وأرسله وأجبريل وأميكال فإن تعالى: {من كان عدوأ
الله عدوأ الكافرين} يقول تعالى من عاداني وأملئكتي وأرسلي,
وأرسله تشمل رسله من الملئكة وأالبشر, كما قال تعالى {الله

يصطفى من الملئكة رسلً وأمن الناس}. {وأجبريل وأميكال} وأهذا
من باب عطف الخاص على العام, فإنهما دخل في الملئكة في

عموم الرسل, ثم خصصا بالذكر لن السياق في النتصار لجبرائيل,
وأهو السفير بين الله وأأنبيائه, وأقرن معه ميكائيل في اللفظ, لن
اليهود زعموا أن جبرائيل عدوأهم, وأميكائيل, وأليهم, فأعلمهم الله

ًا, ًا منهما فقد عادى الَخر وأعادى الله أيض تعالى أن من عادى وأاحد
ًا ينزل على أنبياء الله بعض الحيان, كما قرن برسول الله وألنه أيض

صالى الله عليه وأسلم في ابتداء المر, وألكن جبرائيل أكثر وأهي
وأظيفته وأميكائيل موكل بالنبات وأالقطر هذا بالهدى وأهذا بالرزق

كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة, وألهذا
جاء في الصحيح أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم كان إذا قام

من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وأميكائيل وأإسرافيل, فاطر
السموات وأالرض, عالم الغيب وأالشهادة, أنت تحكم بين عبادك

فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك
تهدي من تشاء إلى صاراط مستقيم» وأقد تقدم ما حكاه البخاري,
وأروأاه ابن جرير عن عكرمة وأغيره أنه قال, جبر, وأميك, وأإسراف:

عبيد, وأإيل:الله, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان, عن العمش, عن إسماعيل بن

أبي رجاء, عن عمير مولى ابن عباس, عن ابن عباس, قال: إنما
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كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وأعبد الرحمن وأقيل جبر: عبد,

وأإيل: الله. وأقال محمد بن إسحاق عن الزهري, عن علي بن
الحسين, قال: أتدروأن ما اسم جبرائيل من أسمائكم ؟ قلنا: ل,

قال: اسمه عبد الله, وأكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز
وأجل. قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن عكرمة وأمجاهد وأالضحاك

وأيحيى بن يعمر, نحو ذلك. ثم قال: حدثني أبي حدثنا أحمد بن أبي
الحواري حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبرائيل في

الملئكة خادم الله, قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض,
وأقال: لهذا الحديث أحب إلى من كل شيء في دفتر كان بين يديه.

وأفي جبرائيل وأميكائيل لغات وأقراءات تذكر في كتب اللغة
وأالقراءات, وألم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إل أن يدوأر فهم المعنى

عليه, أوأ يرجع الحكم في ذلك إليه, وأبالله الثقة وأهو المستعان,
وأقوله تعالى: {فإن الله عدوأ للكافرين} فيه إيقاع المظهر مكان

المضمر حيث لم يقل: فإنه عدوأ, بل قال: {فإن الله عدوأ
للكافرين} كما قال الشاعر:

ّغص الموت ذا الغنى وأالفقيرا  َن ل أرى الموت يسبق الموت شيء

:وأقال الَخر 
ًاكان الغراب مقطع الوأداج  ليت الغراب غداة ينعب دائب

وأإنما أظهر لله هذا السم ههنا لتقرير هذا المعنى وأإظهاره,  
ًا لله فقد عادى الله, وأمن عادى الله فإن وأإعلمهم أن من عادى وألي

الله عدوأ له, وأمن كان الله عدوأه فقد خسر الدنيا وأالَخرة, كما
ًا فقد آذنته بالمحاربة» وأفي تقدم الحديث «من عادى لي وألي

الحديث الخر «إني لثأر لوأليائي كما يثأر الليث الحرب» وأفي
الحديث الصحيح «من كنت خصمه خصمته».

ّلَما ُك َوأ َأ ُقوَن *   َفاِس ْل ِإلّ ا َهآ  ِب ُفُر  ْك َي َوأَما  َناٍت  ّي َب َياٍت  ْيَك آ َل ِإ َنآ  ْل ْنَز َأ ْد  َق َل َوأ  **
ُهْم َء َلّمآ َجآ َوأ ُنوَن *   ْؤِم ُي ُهْم لَ  َثُر ْك َأ َبْل  ُهم  ْن ٌءق ّم ِري َف ُه  َذ َب ّن ًا  ْهد َع ْا  ُدوأ َه َعا

ْا ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ٌءق ّمَن ا ِري َف َذ  َب َن ُهْم  َع ّلَما َم ٌءق  ّد ِه ُمَص ّل ِد ال ٌءل ّمْن ِعن َرُسو
ْا ُلو ْت َت ْا َما  ُعو َب ّت َوأا َلُموَن *   ْع َي ُهْم لَ  ّن أ

َ َك ِهْم  ِر ُهو ُظ َء  َوأَرآ ِه  ّل َتاَب ال ِك َتاَب  ِك ْل ا
ِطيَن ْيا ِكّن الّش َلـ َوأ ْيَماُن  َل َفَر ُس َك َوأَما  ْيَماَن  َل ْلِك ُس َلَى ُم َع ِطيُن  َيا الّش

َهاُروأَت ِبَل  َبا ِب ْيِن  َك َل ْلَم َلى ا َع ِزَل  ْن ُأ َوأَمآ  ّناَس الّسْحَر  ّلُموَن ال َع ُي ْا  َفُروأ َك
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ُفْر ْك َت َفلَ  ٌءة  َن ْت ِف َنْحُن  ّنَما  ِإ ُقولَ  َي ّتَى  ٍد َح َأَح ّلَماِن ِمْن  َع ُي َوأَما  َوأَماُروأَت 

ِه ِب ِبَضآّريَن  ُهم  َوأَما  ِه  ْوأِج َوأَز ِء  ْلَمْر ْيَن ا َب ِه  ِب ُقوَن  َفّر ُي ُهَما َما  ْن ّلُموَن ِم َع َت َي َف
ْا ِلُمو َع ْد  َق َل َوأ ُهْم  ُع َف َين َوألَ  ُهْم  َيُضّر ّلُموَن َما  َع َت َي َوأ ِه  ّل ْذِن ال ِإ ِب ِإلّ  ٍد  َأَح ِمْن 

ُهْم ُفَس ْن َأ ِه  ِب ْا  ْوأ ْئَس َما َشَر ِب َل َوأ ِة ِمْن َخلٍَق  ِفي الَِخَر َلُه  ُه َما  َتَرا َلَمِن اْش
ْو ّل ٌءر  ْي ِه َخ ّل ِد ال ٌءة ّمْن ِعن َب ُثو َلَم ْوا  َق ّت ْا وأا ُنو ُهْم آَم ّن أ

َ ْو  َل َوأ َلُموَن *   ْع َي ْا  ُنو َكا ْو  َل
َلُموَن  ْع َي ْا  ُنو َكا

قال المام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: {وألقد أنزلنا إليك   
آيات بينات} الَية, أي أنزلنا إليك يا محمد علمات وأاضحات, دالت

على نبوتك, وأتلك الَيات هي ماحواه كتاب الله من خفايا علوم
اليهود, وأمكنونات سرائر أخبارهم وأأخبار أوأائلهم من بني إسرائيل,
وأالنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إل أحبارهم وأعلماؤهم

وأما حّرفه أوأائلهم وأأوأاخرهم وأبدلوه من أحكامهم التي كانت في
التوراة فأطلع الله في كتابه الذي أنزل على نبيه محمد صالى الله

عليه وأسلم, فكان في ذلك من أمره الَيات البينات لمن أنصف من
نفسه وألم يدعها إلى هلكها الحسد وأالبغي, إذ كان في فطرة كل

ذي فطرة صاحيحة تصديق من أتى بمثل ماجاء به محمد صالى الله
عليه وأسلم من الَيات البينات التي وأصاف من غير تعلم تعلمه من
ًا منه عن آدمي, كما قال الضحاك عن ابن عباس بشر, وألأخذ شيئ
{وألقد أنزلنا إليك آيات بينات} يقول: فأنت تتلوه عليهم وأتخبرهم
ًا, وأأنت به غدوأة وأعشية وأبين ذلك, وأأنت عندهم أمي لم تقرأ كتاب

تخبرهم بما في أيديهم على وأجهه, يقول الله تعالى في ذلك عبرة
وأبيان, وأعليهم حجة لوكانوا يعلمون. وأقال محمد بن إسحاق:

حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, قال: قال ابن صاوريا القطويني لرسول الله صالى الله عليه
وأسلم: يامحمد, ما جئتنا بشيء نعرفه, وأما أنزل الله عليك من آية
بينة فنتبعك, فأنزل الله في ذلك من قوله {وألقد أنزلنا إليك آيات

بينات وأما يكفر بها إل الفاسقون} وأقال مالك بن الصيف حين بعث
رسول الله صالى الله عليه وأسلم: وأذكرهم ما أخذ عليهم من

الميثاق وأما عهد إليهم في محمد صالى الله عليه وأسلم, وأالله ما
ًا, فأنزل الله تعالى {أوأ عهد إلينا في محمد, وأما أخذ علينا ميثاق
ًا نبذه فريق منهم} وأقال الحسن البصري: في كلما عاهدوأا عهد

قوله{بل أكثرهم ل يؤمنون} قال: نعم, ليس في الرض عهد
ًا. يعاهدوأن عليه إل نقضوه وأنبذوأه, يعاهدوأن اليوم وأينقضون غد

وأقال السدي: ل يؤمنون بما جاء به محمد صالى الله عليه وأسلم.
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وأقال قتادة: نبذه فريق منهم, أي نقضه فريق منهم. وأقال ابن

ًا, وأمنه جرير: أصال النبذ الطرح وأاللقاء, وأمنه سمي اللقيط منبوذ
سمي النبيذ, وأهو التمر وأالزبيب إذا طرحا في الماء, قال أبو

السود الدؤلي:
نظرت إلى عنوانه فنبذبتهكنبذك نعلً أخلقت من نعالكا 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في  
التمسك بها وأالقيام بحقها, وألهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول

المبعوثا إليهم وأإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وأصافته
وأأخباره, وأقد أمروأا فيها باتباعه وأمؤازرته وأنصرته, كما قال تعالى:

ًا عندهم في {الذين يتبعون الرسول النبي المي الذي يجدوأنه مكتوب
التوراة وأالنجيل} الَية, وأقال ههنا{وألما جاءهم رسول من عند الله

مصدق لما معهم} الَية, أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي
بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صالى الله عليه وأسلم وأراء

ظهورهم, أي تركوها كأنهم ل يعلمون ما فيها, وأأقبلوا على تعلم
ًا برسول الله صالى الله عليه وأسلم السحر وأاتباعه, وألهذا أرادوأا كيد

وأسحروأه في مشط وأمشاقة وأجف طلعة ذكر تحت راعوفة ببئر
أروأان, وأكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن العصم

لعنه الله وأقبحه, فأطلع الله على ذلك رسوله صالى الله عليه
ًا في الصحيحين وأسلم وأشفاه منه وأأنقذه, كما ثبت ذلك مبسوط

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, كما سيأتي بيانه. قال
السدي {وألما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم} قال:

لما جاءهم محمد صالى الله عليه وأسلم عارضوه بالتوراة,
فخاصاموه بها, فاتفقت التوراة وأالقرآن, فنبذوأا التوراة وأأخذوأا

بكتاب آصاف, وأسحر هاروأت وأماروأت, فلم يوافق القرآن فذلك
قوله{كأنهم ليعلمون} وأقال قتادة في قوله {كأنهم ليعلمون}

قال: إن القوم كانوا يعلمون, وألكنهم نبذوأا علمهم وأكتموه وأجحدوأا
به, وأقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى:

{وأاتبعوا ما تتلوالشياطين} الَية, وأكان حين ذهب ملك سليمان
ارتد فئات من الجن وأالنس وأاتبعوا الشهوات, فلما أرجع الله إلى
سليمان ملكه, وأقام الناس على الدين كما كان, وأأن سليمان ظهر

على كتبهم فدفنها تحت كرسيه, وأتوفي سليمان عليه السلم
حدثان ذلك, فظهر النس وأالجن على الكتب بعد وأفاة سليمان

وأقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عنا, فأخذوأا به
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ًا, فأنزل  الله تعالى {وألما جاءهم رسول من عند الله فجعلوه دين

مصدق لما معهم} الَية وأاتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا
الشياطين, وأهي المعازف وأاللعب وأكل شيء يصد عن ذكر الله.
وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو أسامة عن
العمش, عن المنهال, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال:
كان آصاف كاتب سليمان, وأكان يعلم السم العظم, وأكان يكتب
كل شيء بأمر سليمان وأيدفنه تحت كرسيه, فلما مات سليمان

ًا, وأقالوا: ًا وأكفر أخرجته الشياطين, فكتبوا بين كل سطرين سحر
هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وأسبوه,
وأوأقف علماء الناس, فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله
على محمد صالى الله عليه وأسلم {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على
ملك سليمان وأما كفر سليمان وألكن الشياطين كفروأا} وأفال ابن

جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي, حدثنا أبو
معاوأية, عن العمش, عن المنهال, عن سعيد بن جبير, عن ابن

عباس, قال: كان سليمان عليه السلم إذا أراد أن يدخل الخلء أوأ
ًا من نسائه, أعطى الجرادة وأهي امرأة خاتمه, فلما أراد يأتي شيئ
الله أن يبتلي سليمان عليه السلم بالذي ابتله به, أعطى الجرادة

ذات يوم خاتمه, فجاء الشيطان في صاورة سليمان فقال: هاتي
خاتمي, فأخذه وألبسه, فلما لبسه دانت له الشياطين وأالجن

وأالنس. قال: فجاءها سليمان, فقال لها: هاتي خاتمي, فقالت:
كذبت لست سليمان, قال: فعرف سليمان أنه بلء ابتلي به. قال:
ًا فيها سحر وأكفر, فانطلقت الشياطين, فكتبت في تلك اليام كتب
فدفنوها تحت كرسي سليمان,ثم أخرجوها وأقرؤوأها على الناس
وأقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب, قال فبرىء

ًا صالى الله عليه الناس من سليمان وأكفروأه حتى بعث الله محمد
وأسلم فأنزل عليه{وأما كفر سليمان وألكن الشياطين كفروأا} ثم

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن حصين بن عبد
الرحمن, عن عمران وأهو ابن الحارثا, قال: بينما نحن عند ابن
عباس رضي الله عنهما, إذ جاء رجل فقال له: من أين جئت ؟

قال: من العراق, قال: من أية ؟ قال: من الكوقة, قال: فما
ًا خارج اليهم ففزع, ثم قال: الخبر ؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علي

ما تقول ل أبا لك ؟ لو شعرنا ما نكحنا نساءه وأل قسمنا ميراثه, أما
إني سأحدثكم عن ذلك, إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من

السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها, فإذا ُجّرب منه
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وأصادق, كذب معها سبعين كذبة, قال: فتشربها قلوب الناس قال:
فأطلع الله عليها سليمان عليه السلم, فدفنها تحت كرسيه, فلما

توفي سليمان عليه السلم, قام شيطان الطريق, فقال: هل أدلكم
على كنزه الممنع الذي ل كنز له مثله ؟ تحت الكرسي. فأخرجوه,

فقال: هذا سحر, فتناسخها المم حتى بقاياها ما يتحدثا به أهل
العراق, فأنزل الله عز وأجل {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك

سليمان وأما كفر سليمان وألكن الشياطين كفروأا} الَية, وأروأى
الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري, عن محمد بن عبد

السلم عن إسحق بن إبراهيم عن جرير به.
وأقال السدي في قوله تعالى: {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على  

ملك سليمان} أي على عهد سليمان, قال: كانت الشياطين تصعد
إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع, فيستمعون من كلم

الملئكة ما يكون في الرض من موت أوأ غيب أوأ أمر, فيأتون
الكهنة فيخبروأنهم, فتحدثا الكهنة الناس فيجدوأنه كما قالوا, فلما

أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأأدخلوا فيه غيره, فزادوأا مع كل كلمة
سبعين كلمة, فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب, وأفشا ذلك

في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب, فبعث سليمان في الناس,
فجمع تلك الكتب فجعلها في صاندوأق, ثم دفنها تحت كرسيه وألم
يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إل احترق,
ًا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إل ضربت وأقال: ل أسمع أحد

عنقه, فلما مات سليمان, وأذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر
سليمان, وأخلف من بعد ذلك خلف, تمثل الشيطان في صاورة

ًا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز إنسان ثم أتى نفر
ًا ؟ قالوا: نعم, قال: فاحفروأا تحت الكرسي, فذهب ل تأكلونه أبد

معهم وأأراهم المكان وأقام ناحيته, فقالوا له: فادن, فقال: ل
وألكنني ههنا في أيديكم, فإن لم تجدوأه فاقتلوني, فحفروأا فوجدوأا

تلك الكتب, فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان
يضبط النس وأالشياطين وأالطير بهذا السحر ثم طار وأذهب وأفشا

ًا, وأاتخذت بنو إسرائيل تلك في الناس أن سليمان كان ساحر
الكتب, فلما جاء محمد صالى الله عليه وأسلم خاصاموه بها فذلك

حين يقول الله تعالى {وأما كفر سليمان وألكن الشياطين كفروأا},
ًا صالى الله عليه وأسلم وأقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمد

ًا عن أمور من التوراة ل يسألونه عن شيء من ذلك إلأنزل زمان
الله سبحانه وأتعالى ما سألوه عنه, فيخصمهم فلما رأوأا ذلك قالوا:
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هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وأإنهم سألوه عن السحر وأخاصاموه

به, فأنزل الله عز وأجل {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك
سليمان وأما كفر سليمان وألكن الشياطين كفروأا يعلمون الناس

السحر} وأإن الشياطين عمدوأا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر
وأالكهانة وأما شاء الله من ذلك, فدفنوه تحت كرسي مجلس

سليمان وأكان عليه السلم ل يعلم الغيب, فلما فارق سليمان الدنيا
استخرجوا ذلك السحر وأخدعوا الناس وأقالوا: هذا علم كان

سليمان يكتمه وأيحسد الناس عليه, فأخبرهم النبي صالى الله عليه
وأسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وأقد أدحض الله حجتهم, وأقال

مجاهد في قوله تعالى: {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك
سليمان} قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من

كلمة زادوأا فيها مائتين مثلها, فأرسل سليمان عليه السلم إلى ما
كتبوا من ذلك, فلما توفي سليمان وأجدته الشياطين وأعلمته الناس

وأهو السحر, وأقال سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع ما في أيدي
الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت

خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى النس فقالوا
لهم أتدروأن ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين وأالرياح

وأغير ذلك ؟ قالوا: نعم, قالوا: فإنه في بيت خزانته وأتحت كرسيه
فاستشار به النس وأاستخرجوه وأعملوا بها, فقال أهل الحجاز: كان

سليمان يعلم بهذا وأهذا سحر فأنزل الله تعالى على نبيه محمد
صالى الله عليه وأسلم براءة سليمان عليه السلم فقال تعالى:

{وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وأما كفر سليمان
وألكن الشياطين كفروأا} وأقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت
الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داوأد عليه السلم, فكتبوا

أصاناف السحر, من كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل كذا وأكذا حتى إذا
صانفوا أصاناف السحر, جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش

خاتم سليمان وأكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصاف بن برخيا
الصديق للملك سليمان بن داوأد من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه

تحت كرسيه وأاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما
أحدثوا فلما عثروأا عليه قالوا: وأالله ما كان ملك سليمان إل بهذا,

فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وأعلموه, فليس هو في أحد
أكثر منه في اليهود لعنهم الله, فلما ذكر رسول الله صالى الله

عليه وأسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داوأد وأعده فيمن
عد من المرسلين, قال من كان بالمدينة من اليهود: أل تعجبون من
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ًا. وأأنزل ًا وأالله ما كان إل ساحر محمد يزعم أن ابن داوأد كان نبي

الله في ذلك من قولهم {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك
سليمان وأما كفر سليمان وألكن الشياطين كفروأا} الَية, وأقال ابن
جرير: حدثنا القاسم: حدثنا حسين حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن
شهر بن حوشب, قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين

تكتب السحر في غيبة سليمان, فكتبت من أراد أن يأتي كذا وأكذا
فليستقبل الشمس وأليقل كذا وأكذا, وأمن أراد أن يفعل كذا وأكذا

فليستدبر الشمس وأليقل كذا وأكذا, فكتبته وأجعلت عنوانه: هذا ما
كتب آصاف بن برخيا للملك سليمان بن داوأد عليهما السلم من
ذخائر كنوز العلم ثم دفنه تحت كرسيه, فلما مات سليمان عليه

ًا فقال: ياأيها الناس إن سليمان السلم, قام إبليس لعنه الله خطيب
ًا فالتمسوا سحره في متاعه وأبيوته, ثم ًا إنما كان ساحر لم يكن نبي

دلهم على المكان الذي دفن فيه, فقالوا: وأالله لقد كان سليمان
ًا هذا سحره بهذا تعبدنا وأبهذا قهرنا, فقال المؤمنون: بل كان ساحر
ًا صالى الله عليه وأسلم وأذكر ًا, فلما بعث الله النبي محمد ًا مؤمن نبي

داوأد وأسليمان فقالت اليهود: انظروأا إلى محمد يخلط الحق
ًا يركب الريح, بالباطل, يذكر سليمان مع النبياء إنما كان ساحر
فأنزل الله تعالى {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان

وأما كفر سليمان} الَية, وأقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد
العلى الصنعاني, حدثنا المعتمر بن سليمان, قال: سمعت عمران

بن حدير عن أبي مجلز قال: أخذ سليمان عليه السلم من كل دابة
ًا فإذا أصايب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه, فزاد الناس عهد
السجع وأالسحر, فقالوا: هذا يعمل به سليمان بن داوأد عليهما
السلم, فقال الله تعالى: {وأما كفر سليمان وألكن الشياطين

كفروأا يعلمون الناس السحر}, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام
بن روأاد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى ابن مصعب عن

الحسن {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين} قال: ثلث الشعر وأثلث
السحر وأثلث الكهانة, وأقال: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم

بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سروأر بن المغيرة عن عباد
بن منصور عن الحسن {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك
سليمان} وأتبعته اليهود على ملكه وأكان السحر قبل ذلك في

الرض لم يزل بها, وألكنه إنما اتبع على ملك سليمان, فهذه نبذة
من أقوال أئمة السلف في هذا المقام, وأل يخفى ملخص القصة

وأالجمع بين أطرافها وأأنه ل تعارض بين السياقات على اللبيب
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الفهم, وأالله الهادي. وأقوله تعالى: {وأاتبعوا ما  تتلوا الشياطين

على ملك سليمان} أي وأاتبعت اليهود الذين أوأتوا الكتاب من بعد
إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم, وأمخالفتهم لرسول  الله

محمد صالى الله عليه وأسلم ما تتلوه الشياطين, أي ما تروأيه وأتخبر
به وأتحدثه الشياطين على ملك سليمان, وأعداه بعلى لنه تضمن
تتلو تكذب, وأقال ابن جرير «على» ههنا بمعنى في, أي تتلوا في
ملك سليمان, وأنقله عن ابن جريج وأابن إسحاق (قلت) وأالتضمن

أحسن وأأوألى, وأالله أعلم. وأقول الحسن البصري رحمه الله وأكان
السحر قبل زمان سليمان بن داوأد ـ صاحيح ل شك فيه, لن

السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلم وأسليمان بن داوأد
بعده, كما قال تعالى {ألم تر إلى المل من بني إسرائيل من بعد

موسى} الَية, ثم ذكر القصة بعدها وأفيها {وأقتل داوأد جالوت وأآتاه
الله الملك وأالحكمة} وأقال قوم صاالح وأهم قبل إبراهيم الخليل

عليه السلم لنبيهم صاالح إنما {أنت من المسحرين} أي
المسحورين على المشهور, وأقوله تعالى {وأما أنزل على الملكين

ببابل هاروأت وأماروأت وأما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة
فل تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وأزوأجه} اختلف

الناس في هذا المقام, فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية أعني
التي في قوله: { وأما أنزل على الملكين} قال القرطبي: ما نافية

وأمعطوف على قوله {وأما كفر سليمان} ثم قال {وألكن الشياطين
كفروأا يعلمون الناس السحر وأما أنزل على الملكين} وأذلك أن
اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وأميكائيل فأكذبهم الله

وأجعل قوله {هاروأت وأماروأت} بدلً من الشياطين, قال: وأصاح ذلك
إما لن الجمع يطلق على الثنين كما في قوله تعالى: {فإن كان له

إخوة} أوأ لكونهما لهما أتباع أوأ ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير
الكلم عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروأت وأماروأت. ثم قال:

وأهذا أوألى ما حملت عليه الَية وأأصاح وأل يتلفت إلى ما سواه,
وأروأى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في
قوله {وأما أنزل على الملكين ببابل} الَية, يقول لم ينزل الله
السحر وأبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله {وأما أنزل على

الملكين} قال: ما أنزل الله عليهما السحر, قال ابن جرير فتأوأيل
الَية على هذا {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان} من
السحر وأما كفر سليمان وأل أنزل الله السحر على الملكين وألكن

الشياطين كفروأا يعلمون الناس السحر ببابل هاروأت وأماروأت,
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فيكون قوله ببابل هاروأت وأماروأت من المؤخر الذي معناه المقدم

قال: فإن قال لنا قائل: كيف وأجه تقديم ذلك ؟ قيل وأجه تقديمه
أن يقال {وأاتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان} من

السحر وأما كفر سليمان وأما أنزل الله السحر على الملكين, وألكن
الشياطين كفروأا يعلمون الناس السحر ببابل هاروأت وأماروأت,

ًا بالملكين جبريل وأميكائيل عليهما السلم, لن سحرة فيكون معني
اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان

جبريل وأميكائيل إلى سليمان بن داوأد فأكذبهم الله بذلك, أخبر نبيه
ًا صالى الله عليه وأسلم أن جبريل وأميكائيل لم ينزل بسحر محمد

وأبرأ سليمان عليه السلم مما نحلوه من السحر, وأأخبرهم أن
السحر من عمل الشياطين وأأنها تعلم الناس ذلك ببابل, وأأن الذين

يعلمونهم ذلك رجلن: اسم أحدهما هاروأت, وأاسم الَخر ماروأت,
ًا فيكون هاروأت وأماروأت على هذا التأوأيل ترجمة عن الناس وأرد

عليهم. هذا لفظه بحروأفه, وأقد قال ابن أبي حاتم: حدثت عن عبيد
الله بن موسى, أخبرنا فضيل بن مرزوأق عن عطية {وأما أنزل

على الملكين} قال: ما أنزل الله على جبريل وأميكائيللسحر, قال
ابن أبي حاتم: وأأخبرنا الفضل بن شاذان, أخبرنا محمد بن عيسى,

أخبرنا يعلى يعني ابن أسد, أخبرنا بكر يعني ابن مصعب, أخبرنا
الحسن بن أبي جعفر: أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها {وأما

أنزل على الملكين داوأد وأسليمان} وأقال أبو العالية: لم ينزل
عليهما السحر, يقول: علما باليمان وأالكفر, فالسحر من الكفر,

فهما ينهيان عنه أشد النهي, روأاه ابن أبي حاتم, ثم شرع ابن جرير
في رد هذا القول, وأأن ما بمعنى الذي, وأأطال القول في ذلك

وأادعى أن هاروأت وأماروأت ملكان أنزلهما الله إلى الرض وأأذن
ًا بعد أن بين لعباده أن ًا لعباده وأامتحان لهما في تعليم السحر اختبار
ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل, وأادعى أن هاروأت وأماروأت
مطيعان في تعليم ذلك , لنهما امتثل ما أمرا به, وأهذا الذي سلكه
ًا, وأأغرب منه قول من زعم أن هاروأت وأماروأت قبيلن غريب جد
من الجن, كما زعمه ابن حزم, وأروأى ابن أبي حاتم بإسناده عن

الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها {وأما أنزل على الملكين}
وأيقول: هما علجان من أهل بابل, وأوأجه أصاحاب هذا القول النزال
بمعنى الخلق ل بمعنى اليحاء كما في قوله تعالى {وأما أنزل على

الملكين} كما قال تعالى: {وأأنزل لكم من النعام ثمانية أزوأاج}
{وأأنزلنا الحديد فيه بأس شديد}, {وأينزل لكم من السماء رزقا
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ً}وأفي الحديث «ما أنزل الله داء إل أنزل له دوأاء» وأكما يقال

«أنزل الله الخير وأالشر» وأحكى القرطبي عن ابن عباس وأابن
أبزى وأالحسن البصري أنهم قرؤوأا {وأما أنزل على الملكين} بكسر
اللم, قال ابن أبزى: وأهما داوأد وأسليمان, قال القرطبي: فعلى هذا
ًا, وأذهب آخروأن إلى الوقف على قوله {يعلمون تكون ما نافية أيض
الناس السحر} وأما نافية, قال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن

وأهب, أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد
وأسأله رجل عن قول الله {يعلمون الناس السحر وأما أنزل على
الملكين ببابل هاروأت وأماروأت} فقال: الرجلن يعلمان الناس ما
أنزل عليهما وأيعلمان الناس ما لم ينزل عليهما, فقال القاسم: ما

أبالي أيتهما كانت. ثم روأى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض
أصاحابه أن القاسم قال في هذه القصة: ل أبالي أي ذلك كان, إني
آمنت به, وأذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء,
وأأنهما أنزل إلى الرض, فكان من أمرهما ما كان, وأقد وأرد في ذلك
حديث مرفوع روأاه المام أحمد في مسنده رحمه الله كما سنورده

إن شاء الله, وأعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وأبين ما وأرد من
الدلئل على عصمة الملئكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا,
ًا لهما فل تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر فيكون تخصيص
إبليس ما سبق, وأفي قوله إنه كان من الملئكة لقوله تعالى {وأإذ
قلنا للملئكة اسجدوأا لَدم فسجدوأا إل إبليس أبى} إلى غير ذلك
من الَيات الدالة على ذلك, مع أن شأن هاروأت وأماروأت على ما

ذكر أخف مما وأقع من إبليس لعنه الله تعالى. وأقد حكاه القرطبي
عن علي وأابن مسعود وأابن عباس وأابن عمر وأكعب الحبار

وأالسدي وأالكلبي.

ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صاح سنده وأرفعه وأبيان الكلم عليه
قال المام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: أخبرنا  

يحيى بن بكير, حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه سمع نبي الله صالى الله
عليه وأسلم: «إن آدم عليه السلم لما أهبطه الله إلى الرض قالت
الملئكة: أي رب {أتجعل فيها من يفسد فيها وأيسفك الدماء وأنحن
نسبح بحمدك وأنقدس لك قال إني أعلم ما ل تعلمون} قالوا: ربنا

نحن أطوع لك من بني آدم, قال الله تعالى للملئكة: هلموا ملكين
من الملئكة حتى نهبطهما إلى الرض فننظر كيف يعملن, قالوا:
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ربنا هاروأت وأماروأت, فأهبطا إلى الرض, وأمثلت لهما الزهرة امرأة

من أحسن البشر, فجاءتهما فسألها نفسها, فقالت ل وأالله حتى
ًا تتكلما بهذه الكلمة من الشراك, فقال: وأالله ل نشرك بالله شيئ

ًا, فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت: أبد
ًا فذهبت ثم ل وأالله حتى تقتل هذا الصبي, فقال: ل وأالله ل نقتله أبد

رجعت بقدح خمر تحمله فسألها نفسها, فقالت: ل وأالله حتى
تشربا هذا الخمر, فشربا فسكرا فوقعا عليها وأقتل الصبي, فلما

ًا أبيتماه علي إل قد فعلتماه أفاقا قالت المرأة: وأالله ما تركتما شيئ
حين سكرتما, فخيرا بين عذاب الدنيا وأعذاب الَخرة, فاختارا عذاب
الدنيا». وأهكذا روأاه أبو حاتم بن حبان في صاحيحه عن الحسن ابن

سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكير ـ به, وأهذا
حديث غريب من هذا الوجه, وأرجاله كلهم ثقات من رجال

الصحيحين إل موسى بن جبير هذا هو النصاري السلمي مولهم
المديني الحذاء, وأروأى عن ابن عباس وأأبي أمامة بن سهل بن

حنيف وأنافع وأعبد الله بن كعب بن مالك وأروأى عنه ابنه عبد السلم
وأبكر بن مضر وأزهير بن محمد وأسعيد بن سلمة وأعبد الله بن

لهيعة وأعمروأ بن الحارثا وأيحيى بن أيوب, وأروأى له أبو داوأد وأابن
ماجه, وأذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح وأالتعديل, وألم يحك
ًا من هذا فهو مستور الحال, وأقد تفرد به عن نافع مولى فيه شيئ
ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صالى الله عليه

وأسلم, وأروأى له متابع من وأجه آخر عن نافع, كما قال ابن مردوأيه:
حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله
بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع

عن ابن عمر: سمع النبي صالى الله عليه وأسلم يقول: فذكره
بطوله وأقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم, أخبرنا

الحسين وأهو سنيد بن داوأد صااحب التفسير, أخبرنا الفرج بن
فضالة عن معاوأية بن صاالح عن نافع, قال: سافرت مع ابن عمر

فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع انظر طلعت الحمراء ؟ قلت:
ًا بها وأل أهلً, ًا, ثم قلت: قد طلعت, قال: ل مرحب ل, مرتين أوأ ثلث

قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع, قال: ما قلت لك إل ما
سمعت من رسول الله صالى الله عليه وأسلم أوأ قال: قال لي

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إن الملئكة قالت يا رب كيف
صابرك على بني آدم في الخطايا وأالذنوب ؟ قال: إني ابتليتهم

وأعافيتكم, قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك, قال: فاختاروأا ملكين
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ًا أن يختاروأا فاختاروأا هاروأت وأماروأت» منكم, قال: فلم يألوا جهد

ًا. وأأقرب ما يكون في هذا أنه من روأاية عبد ًا غريبان جد وأهذان أيض
الله بن عمر عن كعب الحبار ل عن النبي صالى الله عليه وأسلم

كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة
عن سالم عن ابن عمر عن كعب الحبار قال: ذكرت الملئكة

أعمال بني آدم وأما يأتون من الذنوب, فقيل لهم: اختاروأا منكم
اثنين فاختاروأا هاروأت وأماروأت, فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم

ًا وأل تزنيا وأل رسلً وأليس بيني وأبينكم رسول, انزل ل تشركا بي شيئ
تشربا الخمر, قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا

فيه حتى استكمل جميع ما نهيا عنه روأاه ابن جرير من طريقين عن
عبد الرزاق به, وأروأاه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل
ًا حدثني المثنى أخبرنا عن سفيان الثوري به, وأروأاه ابن جرير أيض
المعلى وأهو ابن أسد أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن

عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدثا عن كعب الحبار
فذكره, فهذا أصاح وأأثبت إلى عبد الله بن عمرمن السنادين

المتقدمين وأسالم أثبت في أبيه من موله نافع, فدار الحديث وأرجع
إلى نقل كعب الحبار عن كتب بني إسرائيل, وأالله أعلم.

ذكر الَثار الواردة في ذلك عن الصحابة وأالتابعين رضي الله عنهم(
)أجميعن

قال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حماد عن خالد  
ًا رضي الله عنه يقول: الحذاء عن عمير بن سعيد, قال: سمعت علي

كانت الزهرة امرأة جملية من أهل فارس وأإنها خاصامت إلى
الملكين هاروأت وأماروأت فراوأداها عن نفسها فأبت عليهما إل أن
يعلماها الكلم الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها

ًا وأهذا السناد فتكلمت به, فعرجت إلى السماء فمسخت كوكب
ًا ـ وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل رجاله ثقات وأهو غريب جد

ابن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا
معاوأية عن خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال

هما ملكان من ملئكة السماء, يعني {وأما أنزل على الملكين}
روأوأاه الحافظ أبو بكر بن مردوأيه في تفسيره بسنده عن مغيث
ًا, عن موله جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوع

وأهذا ل يثبت من هذا الوجه. ثم روأاه من طريقين آخرين عن جابر
عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه, قال: قال رسول الله
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صالى الله عليه وأسلم «لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت

ًا, وأالله ًا ل يصح وأهو منكر جد الملكين هاروأت وأماروأت» وأهذ أيض
أعلم.

وأقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن  
منهال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن

ًا: لما كثر بنو آدم وأعصوا, دعت مسعود وأابن عباس أنهما قال جميع
الملئكة عليهم وأالرض وأالجبال ربنا ل تمهلهم, فأوأحى الله إلى

الملئكة إني أزلت الشهوة وأالشيطان من قلوبكم وأأنزلت الشهوة
ًا. قال: فحدثوا أنفسهم وأالشيطان في قلوبهم وألو نزلتم لفعلتم أيض

ان لو ابتلوا اعتصموا, فأوأحى الله إليهم أن اختاروأا ملكين من
أفضلكم, فاختاروأا هاروأت وأماروأت, فأهبطا إلى الرض وأأنزلت

الزهرة إليهما في صاورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت,
قال: فوقعا بالخطيئة, فكانت الملئكة يستغفروأن للذين آمنوا ربنا
ًا, فلما وأقعا بالخطيئة استغفروأا لمن وأسعت كل شيء رحمة وأعلم

في الرض أل إن الله هو الغفور الرحيم, فخيرا بين عذاب الدنيا
وأعذاب الَخرة فاختارا عذاب الدنيا. وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمروأ
عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمروأ وأيونس بن خباب عن
مجاهد, قال: كنت نازلً على عبد الله بن عمر في سفر, فلما كان

ً ًا بها وأل أهل ذات ليلة قال لغلمه: انظر هل طلعت الحمراء ل مرحب
وأل حياها الله هي صااحبة الملكين, قالت الملئكة: يا رب, كيف تدع

عصاة بني آدم وأهم يسفكون الدم الحرام وأينتهكون محارمك
وأيفسدوأن في الرض ؟ قال إني ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم بمثل

الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون, قالوا: ل, قال: فاختاروأا من
خياركم اثنين, فاختاروأا هاروأت وأماروأت, فقال لهما: إني مهبطكما

إلى الرض وأعاهد إليكما أن ل تشركا وأل تزنيا وأل تخونا, فأهبطا
إلى الرض وأألقى عليهما الشهوة, وأأهبطت لهما الزهرة في أحسن
صاورة امرأة, فتعرضت لهما فراوأداها عن نفسها, فقالت: إني على
دين ل يصح لحد أن يأتيني إل من كان على مثله, قال: وأما دينك ؟
قالت المجوسية, قال: الشرك هذا شيء ل نقر به, فمكثت عنهما
ما شاء الله تعالى, ثم تعرضت لهما فراوأداها عن نفسها, فقالت:

ًا وأأنا أكره أن يطلع على هذا مني ما شئتما غير أن لي زوأج
فأفتضح, فإن أقررتما لي بديني وأشرطتما لي أن تصعدا بي إلى

السماء فعلت, فأقرا لها بدينها وأأتياها فيما يريان ثم صاعدا بها إلى
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السماء, فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وأقطعت

أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وأفي الرض نبي يدعو بين
ًا فسألناه الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال: لو أتينا فلن

فطلب لنا التوبة, فأتياه فقال: رحمكما الله كيف يطلب التوبة أهل
الرض لهل السماء ؟ قال: إنا قد ابتلينا, قال ائتياني يوم الجمعة

فأتياه, فقال: ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة الثانية
فأتياه, فقال: اختارا فقد خيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا وأعذاب

الَخرة وأإن أحببتما فعذاب الدنيا وأأنتما يوم القيامة على حكم الله,
فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منه إل القليل. وأقال الَخر: وأيحك

ًا يفنى ليس إني قد اطعتك في المر الوأل فأطعني الَن إن عذاب
كعذاب يبقى. فقال: إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن
يعذبنا, قال: ل. إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا

مخافة عذاب الَخرة أن ل يجمعها علينا, قال: فاختارا عذاب الدنيا
فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما

سافلهما ـ وأهذ إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر ـ وأقد تقدم في
روأاية ابن جرير من حديث معاوأية بن صاالح عن نافع عنه رفعه,
ًا ثم هو ـ وأالله أعلم ـ من روأاية ابن عمر وأهذا أثبت وأأصاح إسناد

عن كعب كما تقدم بيانه من روأاية سالم عن أبيه. وأقوله: إن
الزهرة نزلت في صاورة امرأة حسناء, وأكذا في المروأي عن علي

ًا. فيه غرابة جد
وأأقرب ما وأرد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا عصام بن  

روأاد, أخبرنا آدم, أخبرنا أبو حعفر, حدثنا الربيع بن أنس عن قيس
بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: لما وأقع الناس من

بعد آدم عليهالسلم فيما وأقعوا فيه من المعاصاي وأالكفر بالله,
قالت الملئكة في السماء: يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم
لعبادتك وأطاعتك قد وأقعوا فميا وأقعوا فيه, وأركبوا الكفر, وأقتل

النفس, وأأكل المال الحرام, وأالزنا وأالسرقة, وأشرب الخمر,
فجعلوا يدعون عليهم وأل يعذروأنهم فقيل: إنهم في غيب فلم

يعذروأهم, فقيل لهم: اختاروأا من أفضلكم ملكين آمرهما, وأأنهاهما,
فاختاروأا هاروأت وأماروأت فأهبطا إلى الرض وأجعل لهما شهوات
ًا وأنهيا عن قتل بني آدم وأأمرهما الله أن يعبداه وأل يشركا به شيئ

النفس الحرام وأأكل المال الحرام وأعن الزنا وأالسرقة وأشرب
ًا يحكمان بن الناس بالحق وأذلك في الخمر, فلبثا في الرض زمان

زمن إدريس عليه السلم, وأفي ذلك الزمان امرأة حسنها في
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النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب, وأإنهما أتيا عليها فخضعا

لها في القول وأأراداها على نفسها فأبت إل أن يكون على أمرها
ًا فقالت: هذا وأعلى دينها, فسألها عن دينها, فأخرجت لهما صانم

أعبده, فقال: ل حاجة لنا في عبادة هذا, فذهبا فغبرا ما شاء الله,
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك, فذهبا ثم أتيا

عليها فأراداها على نفسها, فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم,
قالت لهما: اختارا أحد الخلل الثلثا: إما ان تعبدا هذا الصنم, وأإما
أن تقتل هذه النفس, وأإما أن تشربا هذه الخمر, فقال: كل هذا ل

ينبغي وأأهون هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما, فواقعا
المرأة فخشيا أن يخبر النسان عنهما فقتله, فلما ذهب عنهما

السكر وأعلما ما وأقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء
فلم يستطيعا وأحيل بينهما وأبن ذلك, وأكشف الغطاء فيما بينهما
وأبين أهل السماء, فنظرت الملئكة إلى ما وأقعا فيه فعجبوا كل

العجب وأعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية, فجعلوا بعد
ذلك يستعفروأن لمن في الرض فنزل في ذلك {وأالملئكة يسبحون
بحمد ربهم وأيستعفروأن لمن في الرض} فقيل لهما: اختارا عذاب
الدنيا أوأ عذاب الَخرة, فقال: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع وأيذهب

وأأما عذاب الَخرة فل انقطاع له, فاختارا عذاب الدنيا, فجعل ببابل
فهما يعذبان, وأقد روأاه الحاكم في مستدركه مطولً عن أبي زكريا

العنبري عن محمد بن عبد السلم عن إسحاق بن راهوية عن حكام
بن سلم الرازي وأكان ثقة عن أبي جعفر الرازي به, ثم قال: صاحيح

السناد لم يخرجاه, فهذا أقرب ما روأي في شأن الزهرة, وأالله
أعلم.

وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا مسلم أخبرنا القاسم بن  
الفضل الحذائي أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس: أن أهل

سماء الدينا أشرفوا على أهل الرض فرأوأهم يعملون بالمعاصاي,
فقالوا: يا رب أهل الرض كانوا يعملون بالمعاصاي, فقال الله: أنتم

معي وأهم في غيب عني, فقيل لهم: اختاروأا منكم ثلثة فاختاروأا
منهم ثلثة على أن يهبطوا إلى الرض على أن يحكموا بين أهل

ًا وأل الرض, وأجعل فيهما شهوة الَدميين, فأمروأا أن ل يشربوا خمر
ًا وأل يزنوا وأل يسجدوأا لوثن, فاستقال منهم وأاحد فأقيل, يقتلوا نفس

فأهبط اثنان إلى الرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها:
ًا, ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها فقالت مناهية فهوياها جميع
لهما: ل حتى تشربا خمري, وأتقتل ابن جاري, وأتسجدا لوثني, فقال:
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ل نسجد ثم شربا من الخمر ثم قتل ثم سجدا, فأشرف أهل السماء

عليهما, وأقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما,
فأخبراها فطارت, فمسخت جمرة وأهي هذه الزهرة, وأأما هما

فأرسل إليهما لسليمان بن داوأد فخيرهما بين عذاب الدنيا وأعذاب
الَخرة, فاختارا عذاب الدنيا فهما مناطان بين السماء وأالرض,

وأهذا السياق فيه زيادة كثيرة وأإغراب وأنكارة, وأالله أعلم بالصواب.
وأقال عبد الرزاق: قال معمر قال قتادة وأالزهري, عن عبيد الله  

بن عبد الله {وأما أنزل على الملكين ببابل هاروأت وأماروأت} كانا
ملكين من الملئكة فأهبطا ليحكما بين الناس, وأذلك أن الملئكة

سخروأا من حكام بني آدم فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها ثم ذهبا
يصعدان فحيل بينهما وأبين ذلك, ثم خيرا بين عذاب الدنيا وأعذاب

الَخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر: قال قتادة فكانا يعلمان
ًا حتى يقول إنما نحن الناس السحر فأخذ عليهما أن ل يعلما أحد

فتنة فل تكفر.
وأقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروأت وأماروأت  

أنهما طعنا على أهل الرض في أحكامهم, فقيل لهما: إني أعطيت
ًا من الشهوات فبها يعصونني, قال هاروأت وأماروأت: بني آدم عشر
ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما:

الشهوات العشر فاحكما بين الناس, فنزل أنزل فقد أعطيتكما تلك
ببابل ديناوأند, فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا فإذا أصابحا هبطا,

فلم يزال كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصام زوأجها فأعجبهما حسنها
وأاسمها بالعربية الزهرة, وأبالنبطية بيدخت, وأبالفارسية أناهيد,

فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني, قال الَخر: قد أردت أن أذكر
لك فاستحييت منك, فقال الَخر: هل لك أن أذكرها لنفسها. قال:
نعم, وألكن كيف لنا بعذاب الله ؟ قال الَخر إنا لنرجو رحمة الله.

فلما جاءت تخاصام زوأجها ذكرا إليها نفسها, فقالت: ل حتى تقضيا
لي على زوأجي فقضيا لها على زوأجها ثم وأاعدتهما خربة من

الخرب يأتيانها فيها فأتياها لذلك, فلما أراد الذي يواقعها قالت: ما
أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلم تصعدان إلى السماء, وأبأي

كلم تنزلن منها, فأخبراها فتكلمت فصعدت, فأنساها الله تعالى ما
ًا, فكان عبد الله بن عمر تنزل به فثبتت مكانها وأجعلها الله كوكب
كلما رآها لعنها وأقال: هذه التي فتنت هاروأت وأماروأت, فلما كان
الليل, أرادا أن يصعدا فلم يطيقا فعرفا الهلكة, فخيرا بين عذاب
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الدنيا وأعذاب الَخرة, فاختارا عذاب الدنيا, فعلقا ببابل وأجعل

يكلمان الناس كلمها وأهو السحر.
وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: أما شأن هاروأت وأماروأت فإن  

الملئكة عجبت من ظلم بني آدم وأقد جاءتهم الرسل وأالكتب
وأالبينات, فقال لهم ربهم تعالى: اختاروأا منكم ملكين أنزلهما

يحكمان في الرض فاختاروأا فلم يألوا هاروأت وأماروأت, فقال لهما
حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم وأمعصيتهم وأإنما
تأتيهم الرسل وأالكتب من وأراء وأراء وأإنكما ليس بيني وأبينكما

رسول, فافعل كذا وأكذا وأدعا كذا وأكذا, فأمرهما بأمور وأنهاهما, ثم
نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما فعدل, فكانا

يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملئكة,
وأينزلن حين يصبحان فيحكمان فيعدلن حتى أنزلت عليهما الزهرة
في أحسن صاورة امرأة تخاصام فقضيا عليها, فلما قامت وأجد كل

وأاحد منهما في نفسه, فقال أحدهما لصاحبه: وأجدت مثل الذي
وأجدت ؟ قال: نعم, فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك, فلما رجعت قال:

وأقضيا لها فأتتهما فكشفا لها عن عورتيهما, وأإنما كانت سوآتهما
في أنفسهما وألم يكونا كبني آدم في شهوة النساء وألذاتها, فلما

بلغا ذلك وأاستحل افتتنا, فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت, فلما
أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما وألم تحملهما أجنحتهما, فاستغاثا
برجل من بني آدم فأتياه فقال: ادع لنا ربك, فقال: كيف يشفع أهل

الرض لهل السماء ؟ قال: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء,
ًا, وأغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له, فخيرا بين فوعدهما يوم

عذاب الدنيا وأعذاب الَخرة, فنظر أحدهما إلى صااحبه فقال: أل
تعلم أن أفواج عذاب الله في الَخرة كذا وأكذا في الخلد وأفي الدنيا

تسع مرات مثلها ؟ فأمرا أن ينزل ببابل فتم عذابهما, وأزعم أنهما
معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما, وأقد روأي في قصة
هاروأت وأماروأت عن جماعة من التابعين كمجاهد وأالسدي وأالحسن

البصري وأقتادة وأأبي العالية وأالزهري وأالربيع بن أنس وأمقاتل بن
حيان وأغيرهم, وأقصها خلق من المفسرين من المتقدمين

وأالمتأخرين, وأحاصالها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ
ليس فيها حديث مرفوع صاحيح متصل السناد إلى الصادق

المصدوأق المعصوم الذي ل ينطق عن الهوى, وأظاهر سياق القرآن
إجمال القصة من غير بسط وأل إطناب فنحن نؤمن بما وأرد في

القرآن على ما أراده الله تعالى, وأالله أعلم بحقيقة الحال.
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وأقد وأرد في ذلك أثر غريب وأسياق عجيب في ذلك, أحببنا أن ننبه  

عليه, قال المام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع
بن سليمان أخبرنا ابن وأهب أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن

عروأة عن أبيه عن عائشة زوأج النبي صالى الله عليه وأسلم أنها
قالت: قدمت علي امرأة من أهل دوأمة الجندل جاءت تبتغي رسول

الله صالى الله عليه وأسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء
دخلت فيه من أمر السحر وألم تعمل به, وأقالت عائشة رضي الله

عنها لعروأة: يا ابن أختي, فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله
صالى الله عليه وأسلم فيشفيها, فكانت تبكي حتى إني لرحمها,
وأتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت, كان لي زوأج فغاب عني

فدخلت علّي عجوز فشكوت ذلك إليها, فقالت: إن فعلت ما آمرك
به فأجعله يأتيك, فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت

أحدهما وأركبت الَخر, فلم يكن شي حتى وأقفنا ببابل وأإذا برجلين
معلقين بأرجلهما فقال: ما جاء بك ؟ قلت: نتعلم السحر, فقال: إنما

نحن فتنة فل تكفري فارجعي, فأبيت وأقلت: ل, قال: فاذهبي إلى
ذلك التنور فبولي فيه, فذهبت ففزعت وألم أفعل فرجعت إليهما
ًا ؟ فقلت: لم أر فقال: أفعلت ؟ فقلت: نعم, فقال: هل رأيت شيئ

ًا, فقال لم تفعلي ارجعي إلى بلدك وأل تكفري فأرببت وأأبيت, شيئ
فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وأخفت,

ثم رجعت إليهما وأقلت: قد فعلت, فقال: فما رأيت ؟ قلت: لم أر
ًا, فقال: كذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلدك, وأل تكفري فإنك شيئ
على رأس أمرك فأرببت وأأبيت, فقال: اذهبي إلى التنور فبولي

ًا بحديد خرج مني ًا مقنع فيه, فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارس
فذهب في السماء وأغاب حتى ما أراه, فجئتهما فقلت: قد فعلت,
ًا خرج مني فذهب في ًا مقنع فقال: فما رأيت ؟ قلت: رأيت فارس
السماء وأغاب حتى ما أراه, فقال: صادقت ذلك إيمانك خرج منك

ًا, فقالت: ًا وأما قال لي شيئ اذهبي, فقلت للمرأة: وأالله ما أعلم شيئ
ًا إل كان, خذي هذا القمح فابذري, فبذرت بلى لم تريدي شيئ

وأقلت: اطلعي فأطلعت, وأقلت: احقلي فأحقلت, ثم قلت: افركي
فأفركت, ثم قلت: أيبسي فأيبست, ثم قلت: اطحني فأطحنت, ثم

ًا إل كان سقط قلت: اخبزي فأخبزت, فلما رأيت أني ل أريد شيئ
ًا وأل أفعله في يدي, وأندمت, وأالله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئ

ًا, وأروأاه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولً كما تقدم أبد
ًا, فسألت أصاحاب رسول الله صالى وأزاد بعد قولها وأل أفعلها أبد
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الله عليه وأسلم حداثة وأفاة رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأهم

يومئذ متوافروأن, فما دروأا ما يقولون لها, وأكلهم هاب وأخاف أن
يفتيها بما ل يعلمه إل أنه قد قال لها ابن عباس أوأ بعض من كان

عنده: لو كان أبواك حيين أوأ أحدهما. قال هشام: فلو جاءتنا
أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد: وأكان هشام يقول: عنهم

كانوا من أهل الورع وأالخشية من الله ثم يقول هشام: لو جاءتنا
مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل حمق وأتكلف بغير علم, فهذا إسناد

جيد إلى عائشة رضي الله عنها.
وأقد استدل بهذا الثر من ذهب إلى ان الساحر له تمكن في قلب  

العيان لن هذه المرأة بذرت وأاستغلت في الحال. وأقال آخروأن:
بل ليس له قدرة إل على التخييل كما قال تعالى {سحروأا أعين

الناس وأاسترهبوهم وأجاؤوأا بسحر عظيم} وأقال تعالى: {يخيل إليه
من سحرهم أنها تسعى} استدل به على أن بابل المذكورة في

القرآن هي بابل العراق ل بابل ديناوأند كما قاله السدي وأغيره, ثم
الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن
الحسين أخبرنا أحمد بن صاالح حدثني ابن وأهب حدثني ابن لهيعة

وأيحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صاالح الغفاري:
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وأهو يسير, فجاء

المؤذن يؤذنه بصلة العصر, فلما برز منها أمر المؤذن فأقام
الصلة, فمل فرغ قال: إن حبيبي صالى الله عليه وأسلم نهاني أن

أصالي بأرض المقبرة وأنهاني ان أصالي ببابل فإنها ملعونة وأقال أبو
داوأد: أخبرنا سليمان بن داوأد أخبرنا ابن وأهب حدثني ابن لهيعة

وأيحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صاالح الغفاري
ًا مّر ببابل وأهو يسير, فجاءه المؤذن يؤذنه بصلة العصر, أن علي

فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلة, فلما فرغ قال: إن حبيبي
صالى الله عليه وأسلم نهاني أن أصالي في المقبرة, وأنهاني أن
أصالي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صاالح حدثنا ابن

وأهب أخبرني يحيى بن أزهر وأابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن
أبي صاالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داوأد, قال:
فلما خرج منها برز, وأهذا الحديث حسن عند المام أبي داوأد لنه
روأاه وأسكت عنه ففيه من الفقه كراهية الصلة بأرض بابل كما

تكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن
الدخول إلى منازلهم إل أن يكونوا باكين. قال أصاحاب الهيئة: وأبعد

ما بين بابل وأهي من إقليم العراق عن البحر الميحط الغربي,
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وأيقال له أوأقيانوس سبعون درجة وأيسمون هذا طولً, وأأما عرضها

وأهو بعد ما بينها وأبن وأسط الرض من ناحية الجنوب, وأهو
المسامت لخط الستواء اثنان وأثلثون درجة, وأالله أعلم.

وأقوله تعالى: {وأما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فل  
تكفر} قال أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد
عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الَتي يريد السحر نهياه أشد النهي

وأقال له: إنما نحن فتنة فل تكفر, وأذلك أنهما علما الخير وأالشر
وأالكفر وأاليمان, فعرفا أن السحر من الكفر, قال: فإذا أبى عليهما

أمراه يأتي مكان كذا وأكذا, فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه, فإذا
ًا في السماء فيقول: يا تعلمه خرج منه النور, فنظر إليه ساطع
حسرتاه, يا وأيله ماذا صانع, وأعن الحسن البصري أنه قال في

تفسير هذه الَية: نعم انزل الملكان بالسحر ليعلما الناس البلء
الذي أراد الله أن يبتلي به الناس, فأخذ عليهما الميثاق أن ل يعلما

ًا حتى يقول: إنما نحن فتنة فل تكفروأا, روأاه ابن أبي حاتم, أحد
ًا حتى يقول: إنما نحن وأقال قتادة: كان أخذ عليهما ان ل يعلما أحد

فتنة أي بلء ابتلينا به فل تكفر. وأقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد
السحر وأعظاه وأقال له: ل تكفر إنما نحن فتنة, فإذا أبى قال له:

ائت هذا الرماد فبل عليه, فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى
يدخل السماء وأذلك اليمان, وأأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى

يدخل في مسامعه, وأكل شيء, وأذلك غضب الله, فإذا أخبرهما
بذلك علماه السحر, فذلك قول الله تعالى: {وأما يعلمان من أحد

حتى يقول إنما نحن فتنة فل تكفر} الَية, وأقال سنيد عن حجاج عن
ابن جريج في هذه الَية: ل يجترىء على السحر إل كافر, وأأما

الفتنة فهي المحنة وأالختيار, وأمنه قول الشاعر:
 ً ًا طويل وأقد فتن الناس في دينهموخلى ابن عفان شر

ًا عن موسى عليه السلم حيث قال {إن   وأكذلك قوله تعالى إخبار
هي إل فتنتك} أي ابتلؤك وأاختبارك وأامتحانك {تضل بها من تشاء

وأتهدي من تشاء} وأقد استدل بعضهم بهذه الَية على تكفير من
تعلم السحر, وأاستشهد له بالحديث الذي روأاه الحافظ أبو بكر

البزار, حدثنا محد بن المثنى, أخبرنا أبو معاوأية عن العمش, عن
ًا ًا أوأ ساحر إبراهيم عن همام عن عبد الله قال: «من أتى كاهن

فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد صالى الله عليه
وأسلم» وأهذا إسناد صاحيح وأله شواهد أخر, وأقوله تعالى:
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{فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وأزوأجه} أي فيتعلم

الناس من هاروأت وأماروأت من علم السحر وأما يتصرفون به فيما
يتصرفون من الفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوأجين,
مع ما بينهما من الخلطة وأالئتلف, وأهذا من صانيع الشياطين, كما

روأاه مسلم في صاحيحه من حديث العمش عن أبي سفيان عن
طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عنه عن النبي صالى الله عليه

وأسلم قال: «إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه
في الناس, فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة, وأيجيء
أحدهم فيقول: ما زلت بفلن حتى تركته وأهو يقول كذا وأكذا,

ًا!ً وأيجيء أحدهم فيقول: ما فيقول إبليس: ل وأالله ما صانعت شيئ
تركته حتى فرقت بينه وأبين أهله قال: فيقر به وأيدنيه وأيلتزمه

وأيقول: نعم أنت» وأسبب التفريق بين الزوأجين بالسحر ما يخيل
إلى الرجل أوأ المرأة من الَخر من سوء منظر أوأ خلق أوأ نحو ذلك
أوأ عقد أوأ بغضه أوأ نحو ذلك من السباب المقتضية للفرقة, وأالمرء

عبارة عن الرجل وأتأنيثه امرأة وأيثنى كل منهما وأل يجمعان وأالله
اعلم.

وأقوله تعالى {وأما هم بضارين به من أحد إل بإذن الله} قال  
سفيان الثوري: إل بقضاء الله, وأقال محمد بن إسحاق: إل بتخلية
الله بينه وأبين ما أراد, وأقال الحسن البصري {وأما هم بضارين به

من أحد إل بإذن الله} قال: نعم, من شاء الله سلطهم عليه, وأمن
لم يشأ الله لم يسلط وأل يستطيعون من أحد إل بإذن الله, كما

قال الله تعالى. وأفي روأاية عن الحسن أنه قال: ل يضر هذا السحر
إل من دخل فيه, وأقوله تعالى: {وأيتعلمون ما يضرهم وأل ينفعهم}

أي يضرهم في دينهم وأليس له نفع يوازي ضرره {وألقد علموا لمن
اشتراه ماله في الَخرة من خلق} أي وألقد علم اليهود الذين

استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صالى الله عليه وأسلم لمن
فعل فعلهم, ذلك أنه ما له في الَخرة من خلق, قال ابن عباس
وأكمجاهد وأالسدي: من نصيب, وأقال عبد الرزاق عن معمر عن

قتادة: ما له في الَخرة من جهة عند الله, وأقال عبد الرزاق, وأقال
الحسن: ليس له دين, وأقال سعد عن قتادة {ما له في الَخرة من
خلق} قال: وألقد علم أهل الكتاب فيم عهد الله إليهم أن الساحر
ل خلق له في الَخرة, وأقوله تعالى {وألبئس ما شروأا به أنفسهم

لو كانوا يعلمون * وألو أنهم آمنوا وأاتقوا لمثوبة من عند الله خير لو
كانوا يعلمون} يقول تعالى: {وألبئس} البديل ما استبدلوا به من
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ًا عن اليمان وأمتابعة الرسول لو كان لهم علم بما السحر عوض

وأعظوا به {وألو أنهم آمنوا وأاتقوا لمثوبة من عند الله خير} أي وألو
أنهم آمنوا بالله وأرسله وأاتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك

ًا لهم مما استخاروأا لنفسهم وأرضوا به كما قال تعالى: {وأقال خير
ًا وأل الذين أوأتوا العلم: وأيلكم ثواب الله خير لمن آمن وأعمل صاالح

يلقاها إل الصابروأن}.
وأقد استدل بقوله {وألو أنهم آمنوا وأاتقوا} من ذهب إلى تكفير  

الساحر, كما هو روأاية عن المام أحمد بن حنبل وأطائفة من
السلف, وأقيل: بل ل يكفر, وألكن حده ضرب عنقه, لما روأاه

الشافعي وأأحمد بن حنبل, قال: أخبرنا سفيان, هو ابن عيينة عن
عمروأ بن دينار, أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن

الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وأساحرة, قال: فقتلنا
ًا, وأهكذا صاح أن ثلثا سواحر وأقد أخرجه البخاري في صاحيحه أيض

حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها, فأمرت بها, فقتلت, قال
المام أحمد بن حنبل: صاح عن ثلثة من أصاحاب النبي صالى الله

عليه وأسلم في قتل الساحر. وأروأى الترمذي من حديث اسماعيل
بن مسلم عن الحسن عن جندب الزدي أنه قال: قال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم: «حد الساحر ضربه بالسيف» ثم قال: ل
ًا إل من هذا الوجه, وأإسماعيل بن مسلم يضعف في نعرفه مرفوع

ًا قلت. قد روأاه الحديث, وأالصحيح عن الحسن عن جندب موقوف
ًا. وأالله أعلم. الطبراني من وأجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوع

وأقد روأي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة: كان عنده ساحر
يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه
رأسه, فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى, وأرآه رجل من

صاالحي المهاجرين , فلما كان الغد جاء مشتملً على سيفه وأذهب
يلعب لعبه ذلك, فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر, وأقال:
ًا فليحي نفسه, وأتل قوله تعالى: {أتأتون السحر وأأنتم إن كان صاادق

تبصروأن}, فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك, فسجنه ثم
أطلقه, وأالله أعلم. وأقال المام أبو بكر الخلل: أخبرنا عبد الله بن

أحمد بن حنبل, حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد, حدثني أبو
إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض المراء رجل يلعب فجاء
ًا, وأحمل جندي مشتملً على سيفه فقتله, قال: أراه كان ساحر
ًا الشافعي رحمه الله قصة عمر وأحفصة على سحر يكون شرك

وأالله أعلم.
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فصل) حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم(  

أنكروأا وأجود السحر, قال: وأربما كفروأا من اعتقد وأجوده, قال:
وأأما أهل السنة فقد جوزوأا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء

ًا إل أنهم قالوا: إن الله يخلق ًا, وأالحمار إنسان وأيقلب النسان حمار
الشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى وأالكلمات المعينة فأما أن

ًا للفلسفة يكون المؤثر في ذلك هو الفلك وأالنجوم, فل, خلف
وأالمنجمين وأالصابئة, ثم استدل على وأقوع السحر وأأنه بخلق الله

تعالى بقوله تعالى: {وأما هم بضارين به من أحد إل بإذن الله}
وأمن الخبار بأن رسول الله صالى الله عليه وأسلم سحر, وأأن

السحر عمل فيه وأبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وأما
ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وأتعلمها السحر قال: وأبما يذكر

في هذا الباب من الحكايات الكثير, ثم قال بعد هذا.
المسألة الخامسة) في أن العلم بالسحر ليس بقبيح وأل محظور(  

ًا لعموم ـ اتفق المحققون على ذلك لن العلم لذاته شريف, وأأيض
قوله تعالى: {قل هل يستوي الذي يعلمون وأالذين ل يعلمون}

وألن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وأبين المعجزة
ًا وأاجب, وأما يتوقف الواجب عليه فهو وأالعلم بكون المعجز معجز

ًا, وأما يكون وأاجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر وأاجب
ًا ؟ هذا لفظه بحروأفه في هذه ًا وأقبيح ًا, فكيف يكون حرام وأاجب

المسألة, وأهذا الكلم فيه نظر من وأجوه أحدها قوله: العلم بالسحر
ليس بقبيح عقلً, فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا, وأإن عنى أنه

ًا, ففي هذه الَية الكريمة تبشيع لتعلم السحر, ليس بقبيح شرع
ًا فقد كفر بما أنزل على ًا أوأ كاهن وأفي الصحيح «من أتى عراف
محمد», وأفي السنن «من عقد عقدة وأنفث فيها فقد سحر»
وأقوله: وأل محظور, اتفق المحققون على ذلك, كيف ل يكون

ًا مع ما ذكرناه من الَية وأالحديث وأاتفاق المحققين يقتضي محظور
أن يكون قد نص إلى هذه المسألة أئمة العلماء أوأأكثرهم وأأين

نصوصاهم على ذلك ؟ ثم إدخاله في علم السحر في عموم قوله
تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون وأالذين ل يعلمون} فيه نظر,
لن هذه الَية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي وألم قلت
إن هذا منه ثم ترقية إلى وأجوب تعلمه إنه ل يحصل العلم بالمعجز

ِإل به ضعيف بل فاسد, لن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلة
وأالسلم هي القرآن العظيم الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه وأل

ِإن العلم بأنه معجزة ل يتوقف من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم 
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على علم السحر أصالً, ثم من المعلوم بالضروأرة أن الصحابة

وأالتابعين وأأئمة المسلمين وأعامتهم, كانوا يعلمون المعجز,
وأيفرقون بينه وأبين غيره, وألم يكونوا يعلمون السحر وأل تعلموه وأل

علموه, وأالله أعلم.
ثم ذكر أبو عبد الله الرازي, أن أنواع السحر ثمانية (الوأل) سحر  

الكذابين وأالكشدانيين, الذين كانوا يعبدوأن الكواكب السبعة
المتحيرة, وأهي السيارة, وأكانوا يعتقدوأن أنها مدبرة العالم, وأأنها

تأتي بالخير وأالشر, وأهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صالى
ًا لمذهبهم, وأقد استقصى في الله عليه وأسلم مبطلً لمقالتهم وأرد

(كتاب السر المكتوم, في مخاطبة الشمس وأالنجوم) المنسوب
إليه, كما ذكرها القاضي ابن خلكان وأغيره, وأيقال أنه تاب منه,

وأقيل بل صانفه على وأجه إظهار الفضيلة, ل على سبيل العتقاد,
ِإل أنه ذكر فيه طريقهم في مخاطبة كل من وأهذا هو المظنون به 

هذه الكواكب السبعة وأكيفية ما يفعلون وأما يلبسونه وأما يتمسكون
.به
قال (وأالنوع الثاني) سحر أصاحاب الوأهام وأالنفوس القوية, ثم  

استدل على أن الوهم له تأثير بأن النسان يمكنه أن يمشي على
ِإذا كان الجسر الموضوع على وأجه الرض, وأل يمكنه المشي عليه 

ًا على نهر أوأ نحوه, قال: وأكما أجمعت الطباء على نهي ممدوأد
ِإلى الشياء الحمر, وأالمصروأع إلى الشياء المرعوف عن النظر 

القوية اللمعان أوأ الدوأران, وأما ذلك إل لن النفوس خلقت مطيعة
للوأهام. قال: وأقد اتفق العقلء على أن الصاابة بالعين حق ـ وأله

أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صالى الله
عليه وأسلم قال: «العين حق وألو كان شيء سابق القدر لسبقته

العين» ـ قال فإذا: عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه
ًا فتستغني في هذه الفاعيل عن الفاعيل قد تكون قوية جد

ِإلى الستعانة الستعانه بالَلت وأالدوأات, وأقد تكون ضعيفة فتحتاج 
ِإذا كانت متعلية عن البدن شديدة بهذه الَلت, وأتحقيقه أن النفس 

النجذاب إلى عالم السماوأات صاارت كأنها روأح من الوأراح
ِإذا كانت السماوأية, فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم, وأ
ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية, فحينئذ ل يكون لها تأثير

ِإل في هذا البدن, ثم أرشد إلى مداوأاة هذا الداء بتقليل البتة 
الغذاء, وأالنقطاع عن الناس وأالرياء {قلت} وأهذا الذي يشير إليه

هو التصرف بالحال, وأهو على قسمين, تارة تكون حالً صاحيحة
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شرعية يتصرف بها فيما أمر الله وأرسوله صالى الله عليه وأسلم,
وأيترك ما نهى الله وأرسوله صالى الله عليه وأسلم, فهذه الحوال

مواهب من الله تعالى وأكرامات للصالحين من هذه المة وأل
ًا في الشرع. وأتارة تكون الحال فاسدة ل يمتثل يسمى هذا سحر

صااحبها ما أمر الله وأرسوله صالى الله عليه وأسلم, وأل يتصرف بها
في ذلك, فهذه حال الشقياء المخالفين للشريعة وأل يدل إعطاء

ِإياهم هذه الحوال على محبته لهم, كما أن الدجال له من الله 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الحاديث الكثيرة مع أنه مذموم

ًا لعنه الله, وأكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية شرع
ًا وأليس على صااحبها أفضل الصلة وأالسلم, وأبسط هذا يطول جد

هذا موضعه.
قال (وأالنوع الثالث) من السحر, الستعانة بالروأاح الرضية وأهم  

ًا للفلسفة وأالمعتزلة وأهم على قسمين: مؤمنون, وأكفار الجن خلف
وأهم الشياطين, وأقال: وأاتصال النفوس الناطقة بها أسهل من

اتصالها بالروأاح السماوأية لما بينها من المناسبة وأالقرب, ثم إن
أصاحاب الصنعة وأأرباب التجربة شاهدوأا أن التصال بهذه الروأاح

الرضية يحصل بها أعمال سهلة قليلة من الرقي وأالدخن وأالتجريد,
وأهذا النوع هو المسمى بالعزائم وأعمل التسخير.

قال (النوع الرابع) من السحر التخيلت وأالخذ بالعيون وأالشعبذة,  
وأمبناه على أن البصر قد يخطىء وأيشتغل بالشيء المعين دوأن
غيره أل ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان

ِإذا استفرغهم الشغل بذلك الناظرين به وأيأخذ عيونهم إليه حتى 
ًا آخر عملً بسرعة شديدة, الشيء بالتحديث وأنحوه عمل شيئ

ًا وألو وأحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروأه فيتعجبون منه جد
ِإلى ضد ما يريد أن أنه سكت وألم يتكلم بما يصرف الخواطر 
ِإلى غير ما يريد إخراجه, يعلمه, وألم تتحرك النفوس وأالوأهام 

لفطن الناظروأن لكل ما يفعله (قال) وأكلما كانت الحوال تفيد
ًا من أنواع الخلل أشد, كان العمل أحسن مثل أن حسن البصر نوع

ًا أوأ مظلم فل تقف القوة يجلس المشعبذ في موضع مضيء جد
الناظرة على أحوالها وأالحالة هذه.

ِإن سحر السحرة بين يدي(   قلت) وأقد قال بعض المفسرين: 
ِإنما كان من باب الشعبذة وألهذا قال تعالى: {فلما ألقوا فرعون 

سحروأا أعين الناس وأاسترهبوهم وأجاؤوأا بسحر عظيم} وأقال
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تعالى: {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} قالوا: وألم تكن تسعى

.في نفس المر, وأالله أعلم
النوع الخامس من السحر): العمال العجيبة التي تظهر من(  

تركيب آلت مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في
يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن

يمسه أحد ـ وأمنها الصور التي تصورها الروأم وأالهند حتى ل يفرق
ِإلى أن الناظر بينهما وأبين النسان حتى يصوروأنها ضاحكة وأباكية, 

قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل, قال: وأكان سحر
سحرة فرعون من هذا القبيل (قلت) يعني ما قاله بعض

ًا المفسرين: إنهم عمدوأا إلى تلك الحبال وأالعصي فحشوها زئبق
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي
أنها تسعى باختيارها قال الرازي: وأمن هذا الباب تركيب صاندوأق
الساعات, وأيندرج في هذا الباب علم جر الثقال بالَلت الخفيفة
ًا قال: وأهذا في الحقيقة ل ينبغي أن يعد من السحر لن لها أسباب
معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. (قلت) وأمن هذا القبيل

حيل النصارى على عامتهم بما يروأنهم إياه من النوار كقضية
قمامة الكنيسة التي لهم ببلد القدس, وأما يحتالون به من إدخال
النار خفية إلى الكنيسة وأإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروأج

على العوام منهم. وأأما الخواص فهم معترفون بذلك, وألكن يتأوألون
ًا لهم. أنهم يجمعون شمل أصاحابهم على دينهم فيروأن ذلك سائغ

وأفيهم شبهة على الجهلة الغبياء من متعبدي الكرامية الذين يروأن
جواز وأضع الحاديث في الترغيب وأالترهيب فيدخلون في عداد من

قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم فيهم: «من كذب علّي
ًا فليتبّوأ مقعده من النار» وأقوله: «حدثوا عني وأل تكذبوا متعمد

علّي فإنه من يكذب علّي يلج النار» ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض
الرهبان وأهو أنه سمع صاوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة

فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وأكره من ثمر
ِإلى صانعة طائر على شكله الزيتون ليتبلغ به, فعمد هذا الراهب 
ِإلى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صاوت وأتوصال 

كصوت الطائر وأانقطع في صاومعة ابتناها وأزعم أنها على قبر بعض
ِإذا كان زمان صاالحيهم وأعلق على ذلك الطائر في مكان منها ف

ًا من ناحيته فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة, الزيتون فتح باب
ًا, فتأتي الطيور فتحمل من فيسمع صاوتها كل طائر في شكله أيض
ًا, فل ترى في النصارى إل ذلك الزيتون في هذه ًا كثير الزيتون شيئ

294



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الصومعة وأل يدروأن ما سببه, ففتنهم بذلك وأأوأهم أن هذا من
كرامات صااحب هذا القبر, عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم

القيامة.
قال الرازي: النوع السادس من السحر) الستعانة بخواص(  

الدوأية يعني في هذا الطعمة وأالدهانات قال: وأاعلم أنه ل سبيل
إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. (قلت) يدخل في

هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر وأيتحيل على جهلة الناس بهذه
ًا أنها أحوال له من مخالطة النيران وأمسك الحيات الخواص مدعي

.إلى غير ذلك من المحالت
قال (النوع السابع من السحر) التعليق للقلب, وأهو أن يدعي  

الساحر أنه عرف السم العظم وأأن الجن يطيعونه وأينقادوأن له
ِإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل في أكثر المور ف

قليل التمييز اعتقد أنه حق وأتعلق قلبه بذلك وأحصل في نفسه نوع
حصل الخوف ضعفت القوى من الرعب وأالمخافة فإذا ما

الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. (قلت) هذا
ِإنما يروأج على ضعفاء العقول من بني النمط يقال له التنبلة وأ

آدم.وأفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة العقل من ناقصه فإذا
ًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس كان المتنبل حاذق

من غيره.
قال (النوع الثامن من السحر) السعي بالنميمة وأالتقريب من  

وأجوه خفيفة لطيفة وأذلك شائع في الناس (قلت) النميمة على
قسمين تارة تكون على وأجه التحريش بين الناس وأتفريق قلوب
المؤمنين فهذا حرام متفق عليه, فأما إن كانت على وأجه الصالح

كما جاء في الحديث «ليس بين الناس وأائتلف كلمة المسلمين
ًا» أوأ يكون على وأجه التخذيل وأالتفريق بين بالكذاب من ينم خير
جموع الكفرة, فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث «الحرب

خدعة», وأكما فعل نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الحزاب وأبني
ًا, وأنقل من هؤلء قريظة: جاء إلى هؤلء فنمى إليهم عن هؤلء كلم

ًا آخر, ثم لم بين ذلك فتناكرت النفوس وأافترقت, إلى أوألئك شيئ
وأإنما يحذوأ على مثل هذا الذكاء ذوأ البصيرة النافذة وأالله

المستعان.
ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلم في أقسام السحر وأشرح  

ًا من هذه النواع المذكورة ِإنما أدخل كثير أنواعه وأأصانافه, (قلت) وأ
في فن السحر للطافة مداركها لن السحر في اللغة عبارة عما
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لطف وأخفي بسببه, وألهذا جاء في الحديث «إن من البيان

ًا», وأسمي السحور لكونه يقع ًا آخر الليل, وأالسحر: لسحر خفي
الرئة, وأهي محل الغذاء وأسميت بذلك لخفائها وألطف مجاريها إلى

أجزاء البدن وأغضونه, كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره
أي انتفخت رئته من الخوف. وأقالت عائشة رضي الله عنها: توفي

رسول الله صالى الله عليه وأسلم بين سحري وأنحري, وأقال تعالى:
{سحروأا أعين الناس} أي أخفوا عنهم علمهم, وأالله أعلم.

وأقال أبو عبد الله القرطبي: وأعندنا أن السحر حق وأله حقيقة  
ًا للمعتزلة وأأبي إسحاق السفرايني يخلق الله عنده ما يشاء خلف

من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وأتخييل قال وأمن السحر ما
يكون بخفة اليد كالشعوذة, وأالشعوذي البريد لخفة سيره, قال ابن

فارس: وأليست هذه الكلمة من كلم أهل البادية, قال القرطبي:
ًا يحفظ وأرقى من أسماء الله تعالى وأقد يكون وأمنه ما يكون كلم
من عهود الشياطين وأيكون أدوأية وأأدخنة وأغير ذلك, قال: وأقوله
ًا كما ًا» يحتمل أن يكون مدح عليه السلم: «إن من البيان لسحر
ًا للبلغة قال: وأهذا أصاح, قال تقول طائفة, وأيحتمل أن يكون ذم

لنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه
الصلة وأالسلم: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

فأقضي له» الحديث.
فصل) وأقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة(  

ًا في رحمه الله في كتابه(الشراف على مذاهب الشراف) باب
السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إل أبا حنيفة فإنه

قال: ل حقيقة له عنده وأاختلفوا فيمن يتعلم السحر وأيستعمله,
فقال أبو حنيفة وأمالك وأأحمد يكفر بذلك. وأمن أصاحاب أبي حنيفة

ًا من قال إن تعلمه ليتقيه أوأ ليجتنبه فل يكفر وأمن تعلمه معتقد
جوازه أوأ أنه ينفعه كفر, وأكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما
يشاء فهو كافر. وأقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له

ِإن وأصاف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل صاف لنا سحرك ف
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأأنها تفعل ما يلتمس منها

ِإن اعتقد إباحته فهو كافر, قال فهو كافر, وأإن كان ليوجب الكفر ف
ابن هبيرة: وأهل يقتل بمجرد فعله وأاستعماله ؟ فقال مالك وأأحمد

ًا فإنه نعم, وأقال الشافعي وأأبو حنيفة: ل فأما إن قتل بسحره إنسان
يقتل عند مالك وأالشافعي وأأحمد. وأقال أبو حنيفة: يقتل حتى يتكرر

ِإنه يقتل منه ذلك أوأ يقر بذلك في حق شخص معين, وأإذا قتل ف
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ًا قال: ِإنه قال: يقتل وأالحالة هذه قصاصا ًا عندهم إل الشافعي ف حد

وأهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأأبو حنيفة وأأحمد
في المشهور عنهم: ل تقبل, وأقال الشافعي وأأحمد في الروأاية

الخرى تقبل, وأأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما
يقتل الساحر المسلم, وأقال مالك وأأحمد وأالشافعي: ليقتل يعني
لقصة لبيد بن العصم وأاختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي
حنيفة أنها ل تقتل وألكن تحبس, وأقال الثلثة حكمها حكم الرجل,

وأالله أعلم. وأقال أبو بكر الخلل: أخبرنا أبو بكر المروأزي قال: قرأ
على أبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ عمر ابن هاروأن أخبرنا

يونس عن الزهري: قال يقتل ساحر المسلمين وأل يقتل ساحر
المشركين لن رسول الله صالى الله عليه وأسلم سحرته امرأة من
اليهود فلم يقتلها. وأقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله, أنه قال
في الذمي يقتل إن قتل سحره, وأحكى ابن خويز منداد عن مالك
ِإل ِإن أسلم وأ روأايتين في الذمي إذا سحر: إحداهما أنه يستتاب ف

ِإن تضمن قتل, وأالثانية أنه يقتل وأإن أسلم, وأأما الساحر المسلم ف
ًا كفر عند الئمة الربعة وأغيرهم لقوله تعالى: {وأما سحره كفر
يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فل تكفر}. لكن قال

ِإن تاب قبل أن مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لنه كالزنديق ف
ًا قبلناه, فإن قتل سحره قتل قال الشافعي: يظهر عليه وأجاءنا تائب

فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية.
مسألة) وأهل يسئل الساحر حلً لسحره فأجاز سعيد بن المسيب(  

فيما نقله عنه البخاري, وأقال عامر الشعبي: ل بأس بالنشرة وأكره
ذلك الحسن البصري, وأفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: يارسول

الله هل تنشرت, فقال: «أما الله فقد شفاني وأخشيت أن أفتح
ًا» وأحكى القرطبي عن وأهب: أنه قال يؤخذ سبع على الناس شر

وأرقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء وأيقرأ عليها آية
الكرسي وأيشرب منها المسحور ثلثا حسوات ثم يغتسل بباقيه
ِإنه يذهب ما به, وأهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته (قلت) ف

أنفع ما يستعمل لذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في
ذهاب ذلك وأهما المعوذتان, وأفي الحديث «لم يتعوذ المتعوذ
بمثلهما» وأكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشياطين.

ْا ُعو َوأاْسَم َنا  ُظْر ْن ْا ا ُلو ُقو َوأ َنا  ْا َراِع ُلو ُقو َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا  **

َ َوأل َتاِب  ِك ْل ْهِل ا َأ ْا ِمْن  َكَفُروأ ِذيَن  ّل ّد ا َو َي ٌءم *  ّما  ِلي َأ ٌءب  َذا َع ِريَن  ِف َكا ِلل َوأ
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ِه ِت ِبَرْحَم َتّص  َيْخ ّلُه  َوأال ُكْم  ّب ٍر ّمن ّر ْي ُكْم ّمْن َخ ْي َل َع َنّزَل  ُي َأن  ِكيَن  ِر ْلُمْش ا

ِم    نهى الله تعالى عباده ِظي َع ْل َفْضِل ا ْل ُذوأ ا ّلُه  َوأال ُء  َيَشآ َمن 
المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وأفعالهم, وأذلك أن

اليهود كانوا يعانون من الكلم ما فيه تورية لما يقصدوأنه من
التنقيص, عليهم لعائن الله فإذا أرادوأا أن يقولوا اسمع لنا يقولون
راعنا وأيوروأن بالرعونة كما قال تعالى: {من الذين هادوأا يحرفون

الكلم عن مواضعه وأيقولون سمعنا وأعصينا وأاسمع غير مسمع
ًا في الدين وألو أنهم قالوا سمعنا وأأطعنا ًا بألسنتهم وأطعن وأراعنا لي

ًا لهم وأأقوم, وألكن لعنهم الله بكفرهم فل وأاسمع وأانظرنا لكان خير
يؤمنون إل قليلً}, وأكذلك جاءت الحاديث بالخبار عنهم بأنهم كانوا

إذا سلموا إنما يقولون السام عليكم, وأالسام هو الموت, وألهذا
ِإنما يستجاب لنا فيهم وأل أمرنا أن نرد عليهم بـ «وأعليكم», وأ
يستجاب لهم فينا, وأالغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن

مشابهة الكافرين قولً وأفعلً, فقال {ياأيها الذين آمنوا لتقولوا
راعنا وأقولوا انظرنا وأاسمعوا وأللكافرين عذاب أليم}. وأقال المام
أحمد: أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت أخبرنا حسان
بن عطية, عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما,

قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «بعثت بين يدي
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وأحده ل شريك له, وأجعل رزقي

تحت ظل رمحي, وأجعلت الذلة وأالصغار على من خالف أمري وأمن
تشبه بقوم فهو منهم». وأروأى أبو داوأد عن عثمان بن أبي شيبة عن

أبي شيبة عن أبي النضير هاشم أخبرنا ابن القاسم به «من تشبه
بقوم فهو منهم» ففيه دللة على: النهي الشديد وأالتهديد وأالوعيد

على التشبه بالكفار في أقوالهم وأأفعالهم وألباسهم وأأعيادهم
وأعباداتهم وأغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا وأل نقر عليها.

وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا نعيم بن حماد أخبرنا عبد الله
بن المبارك أخبرنا مسعر عن معن وأعون أوأ أحدهما أن رجلً أتى

عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي, فقال: إذا سمعت الله يقول:
{ياأيها الذين آمنوا} فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أوأ شر ينهى
عنه. وأقال العمش عن خيثمة قال ما تقرؤوأن في القرآن {ياأيها

ِإنه في التوراة ياأيها المساكين. وأقال محمد بن الذين آمنوا} ف
إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أوأ عكرمة
عن ابن عباس {راعنا} أي أرعنا سمعك. وأقال الضحاك: عن ابن

عباس {ياأيها الذين آمنوا ل تقولوا راعنا} قال: كانوا يقولون للنبي
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صالى الله عليه وأسلم: أرعنا سمعك وأإنما راعنا كقولك عاطنا.

وأقال ابن أبي حاتم وأروأي عن أبي العالية وأأبي مالك وأالربيع بن
أنس, وأعطية العوافي وأقتادة نحو ذلك, وأقال مجاهد: {ل تقولوا

ًا, وأفي روأاية ل تقولوا اسمع منا وأنسمع منك. راعنا} ل تقولوا خلف
وأقال عطاء ل تقولوا {راعنا}, كانت لغة تقولها النصار, فنهى الله

عنها, وأقال الحسن: {ل تقولوا راعنا}, قال الراعن من القول
السخري منه, نهاهم الله أن يسخروأا من قول محمد صالى الله

عليه وأسلم, وأما يدعوهم إليه من السلم. وأكذا روأي عن ابن
جريج, أنه قال مثله, وأقال أبو صاخر: {ل تقولوا راعنا وأقولوا

انظرنا} قال: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم, إذا أدبر ناداه
من كانت له حاجة من المؤمنين, فيقول أرعنا سمعك, فأعظم الله
رسوله صالى الله عليه وأسلم أن يقال ذلك له. وأقال السدي: كان

رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي
ِإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك وأاسمع صالى الله عليه وأسلم ف
غير مسمع, وأكان المسلمون يحسبون أن النبياء كانت تفخم بهذا,
فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صااغر, وأهي كالتي
في سورة النساء, فتقدم الله إلى المؤمنين أن ل يقولوا راعنا وأكذا

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير:
وأالصواب من القول في ذلك لنبيه صالى الله عليه وأسلم, نظير

الذي ذكر النبي صالى الله عليه وأسلم راعنا. لنها كلمة كرهها الله
تعالى أن يقولها لنبيه صالى الله عليه وأسلم, نظير الذي ذكر عن

النبي صالى الله عليه وأسلم أنه قال: «ل تقولوا للعنب الكرم وألكن
قولوا الحبلة وأل تقولوا عبدي وألكن قولوا فتاي» وأما أشبه ذلك.

وأقوله تعالى: {مايود الذين كفروأا من أهل الكتاب وأل المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم} يبين بذلك تعالى شدة عداوأة
الكافرين من أهل الكتاب وأالمشركين, الذين حذر الله تعالى من
مشابهتهم للمؤمنين, ليقطع المودة بينهم وأبينهم, وأنبه تعالى على

ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه
لنبيهم محمد صالى الله عليه وأسلم, حيث يقول تعالى: {وأالله

يختص برحمته من يشاء وأالله ذوأ الفضل العظيم}.
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َأّن َلْم  ْع َت َلْم  َأ َها  ِل ْث ْوأ ِم َأ َها  ْن ٍر ّم ْي ِبَخ ْأِت  َن َها  ُننِس ْوأ  َأ ٍة  َي َننَسْخ ِمْن آ ** َما 
َوأاِت ْلُك الّسَما َلُه ُم ّلَه  َأّن ال َلْم  ْع َت َلْم  َأ ٌءر *   ِدي َق ٍء  ُكّل َشْي َلَى  َع ّلَه  ال

ٍر َنِصي َوألَ  ِلّي  َوأ ِه ِمن  ّل ُدوأِن ال ُكْم ّمن  َل َوأَما   َوأالْرِض 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما {ما ننسخ من 

آية} ما نبدل من آية, وأقال ابن جريج عن مجاهد {ما ننسخ من
آية} أي ما نمحو من آية, وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد {ما ننسخ
من آية} قال نثبت خطها وأنبدل حكمها, حدثا به عن أصاحاب عبد

وأقال ابن أبي حاتم: وأروأي عن. الله بن مسعود رضي الله عنهم
أبي العالية وأمحمد بن كعب القرظي نحو ذلك, وأقال الضحاك {ما

ننسخ من آية} ما ننسك, وأقال عطاء أما {ما ننسخ}, فما نترك
من القرآن. وأقال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد
صالى الله عليه وأسلم. وأقال السدي {ما ننسخ من آية} نسخها

قبضها وأقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها وأرفعها, مثل قوله «الشيخ
وأالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة», وأقوله «لو كان لبن آدم

ًا» وأقال ابن جرير: {ما ننسخ من وأاديان من ذهب لبتغى لهما ثالث
آية}, ما ننقل من حكم آية إلى غيره, فنبدله وأنغيره, وأذلك أن

ًا, وأالمحظور ًا, وأالحرام حللً, وأالمباح محظور نحول الحلل حرام
ًا, وأل يكون ذلك, إل في المر وأالنهي وأالحظر وأالطلق وأالمنع مباح
وأالباحة, فأماالخبار فل يكون فيها ناسخ وأل منسوخ, وأأصال النسخ

من نسخ الكتاب وأهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها, فكذلك
معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله وأنقل عبارة إلى غيرها

وأسواء نسخ حكمها أوأ خطها, إذ هي كلتا حالتيها منسوخة. وأأما
علماء الصاول, فاختلفت عباراتهم في حد النسخ وأالمر في ذلك

قريب, لن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء وألحظ بعضهم
أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الخف

بالثقل وأعكسه وأالنسخ ل إلى بدله, وأأما تفاصايل أحكام النسخ
وأذكر أنواعه وأشروأطه فمبسوطة, في أصاول الفقه. وأقال

الطبراني: أخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن وأاقد,
أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل, عن سليمان بن أرقم عن

الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلن سورة أقرأهما رسول
الله صالى الله عليه وأسلم, فكانا يقرآن بها, فقاما ذات ليلة

يصليان, فلم يقدرا منها على حرف, فأصابحا غاديين إلى رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, فذكرا ذلك له, فقال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم: إنها مما نسخ وأأنسي, فالهوا عنها, فكان الزهري
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يقرؤها: {ما ننسخ من آية أوأ ننسها}, بضم النون الخفيفة, سليمان

بن الرقم ضعيف. وأقد روأى أبو بكر بن النباري عن أبيه عن نصر
بن داوأد عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صاالح عن الليث عن

يونس وأعقيل عن ابن شهاب عن أمامة بن سهل بن حنيف, مثله
ًا, ذكره القرطبي, وأقوله تعالى: {أوأ ننسها}, فقرىء على مرفوع

وأجهين, ننسأها وأننسها, فأما من قرأها بفتح النون وأالهمزة بعد
السين فمعناه نؤخرها. قال علي ابن أبي طلحة: عن ابن عباس,
{ما ننسخ من آية أوأ ننسأها}, يقول ما نبدل من آية أوأ نتركها ل

نبدلها, وأقال مجاهد عن أصاحاب ابن مسعود: أوأ ننسأها, نثبت
خطها وأنبدل حكمها, وأقال عبد بن عمير وأمجاهد وأعطاء أوأ ننسأها,

نؤخرها وأنرجئها. وأقال عطية العوفي: أوأ ننسأها, نؤخرها فل
ًا وأكذا الربيع بن أنس, وأقال ننسخها, وأقال السدي: مثله أيض

الضحاك: {ما ننسخ من آية أوأ ننسأها}, يعني الناسخ وأالمنسوخ.
وأقال أبو العالية: {ما ننسخ من آية أوأ ننسأها} نؤخرها عندنا, وأقال
ابن أبي حاتم: أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي, أخبرنا خلف,

أخبرنا الخفاف, عن إسماعيل يعني ابن أسلم, عن حبيب بن أبي
ثابت, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي

الله عنه, فقال: يقول الله عز وأجل: {ما ننسخ من آية أوأ ننسأها},
أي نؤخرها, وأأما على قراءة {أوأ ننسها}, فقال عبد الرزاق عن

معمر عن قتادة في قوله: {ما ننسخ من آية أوأ ننسها}, قال كان
الله عز وأجل: ينسي نبيه صالى الله عليه وأسلم ما يشاء, وأينسخ ما

يشاء.
وأقال ابن جرير: أخبرنا سواد بن عبد الله, أخبرنا خالد بن  

الحارثا, أخبرنا عوف, عن الحسن أنه قال: في قوله: {أوأ ننسها}
ًا ثم نسيه, ِإن نبيكم صالى الله عليه وأسلم, قرأ علينا قرآن قال: 

وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا ابن نفيل, أخبرنا محمد بن
الزبير الحراني, عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن

عباس قال: كان مما ينزل على النبي صالى الله عليه وأسلم, الوحي
بالليل وأينساه بالنهار, فأنزل الله عز وأجل: {ما ننسخ من آية أوأ
ننسها نأت بخير منها أوأ مثلها}, قال ابن أبي حاتم: قال لي أبو
جعفر بن نفيل, ليس هو الحجاج بن أرطاة هو شيخ لنا جزري,
وأقال عبيد بن عمير: {أوأ ننسها} نرفعها من عندكم, وأقال ابن

جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, أخبرنا هشيم, عن يعلى بن عطاء
عن القاسم بن ربيعة, قال سمعت سعد بن أبي وأقاص يقرأ {ما
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ننسخ من آية أوأ ننسها} قال: قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ
{أوأ ننسها} قال: قال سعد: إن القرآن, لم ينزل على المسيب وأل
على آل المسيب, قال: قال الله جل ثناؤه: {سنقرئك فل تنسى}

{وأاذكر ربك إذا نسيت}, وأكذا روأاه عبد الرزاق عن هشيم,
وأأخرجه الحاكم في مستدركه, من حديث أبي حاتم الرازي, عن
آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به, وأقال على شرط الشيخين
وألم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم وأروأى عن محمد بن كعب وأقتادة
وأعكرمة نحو قول سعيد. وأقال المام أحمد: أخبرنا يحيى أخبرنا

سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس, قال: قال عمر: علي أقضانا وأأبي أقرؤنا, وأإنا لندع من قول
ًا سمعته من رسول الله صالى أبي, وأذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئ
الله عليه وأسلم, وأالله يقول: {ما ننسخ من آية أوأ ننسها نأت بخير
منها أوأ مثلها}, قال البخاري: أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان عن حبيب

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: قال عمر: أقرؤنا أبّي
ِإنا لندع من قول أبي, وأذلك أن أبيا يقول: ل أدع وأأقضانا علي, وأ

ًا سمعته من رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأقد قال الله: شيئ
{ما ننسخ من آية أوأ ننسها} وأقوله: {نأت بخير منها أوأ مثلها}, أي

في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين, كما قال علي بن أبي
طلحة, عن ابن عباس {نأت بخير منها} وأيقول خير لكم في

المنفعة وأأرفق بكم. وأقال أبو العالية: {ما ننسخ من آية} فل نعمل
بها {أوأ ننسأها}, أي نرجئها عندنا نأت بها أوأ نظيرها, وأقال السدي

{نأت بخير منها أوأ مثلها} يقول: نأت بخير من الذي نسخناه أوأ
مثل الذي تركناه. وأقال قتادة: {نأت بخير منها أوأ مثلها} يقول: آية

فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي, وأقوله: {ألم تعلم أن
الله على كل شيء قدير * ألم تعلم أن الله له ملك السموات

وأالرض وأما لكم من دوأن الله من وألي وأل نصير}, يرشد عباده
تعالى بهذا, إلى أنه المتصرف في خلقه, بما يشاء, فله الخلق

وأالمر وأهو المتصرف, فكما خلقهم كما يشاء, وأيسعد من يشاء,
وأيشقي من يشاء وأيصح من يشاء وأيمرض من يشاء, وأيوفق من

يشاء, وأيخذل من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء, فيحل ما
يشاء وأيحرم ما يشاء وأيبيح ما يشاء وأيحظر ما يشاء وأهو الذي

يحكم ما يريد ل معقب لحكمه, وأل يسأل عما يفعل وأهم يسألون,
وأيختبر عباده وأطاعتهم لرسله بالنسخ, فيأمر بالشيء لما فيه من

المصحلة التي يعلمها تعالى, ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى فالطاعة
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كل الطاعة في امتثال أمره وأاتباع رسله في تصديق ما أخبروأا,

وأامتثال ما أمروأا, وأترك ما عنه زجروأا وأفي هذا المقام رد عظيم
وأبيان بليغ لكفر اليهود وأتزييف شبهتهم لعنهم الله, في دعوى

ً ًا, وأإما نقل استحالة النسخ, إما عقلً كما زعمه بعضهم جهلً وأكفر
كما تخرصاه آخروأن منهم افتراء وأإفكا, قال المام أبو جعفر بن

جرير رحمه الله: فتأوأيل الَية: ألم تعلم يا محمد, أن لي ملك
السموات وأالرض وأسلطانها دوأن غيري, أحكم فيهما وأفيما فيهما

بما أشاء, وأآمر فيهما وأفيما فيهما بماأشاء, وأأنهى عما أشاء, وأأنسخ
وأأبدل وأأغير, من أحكامي التي أحكم بها في عبادي, بما أشاء إذ

ًا من أشاء, وأأقر فيهما ما أشاء, ثم قال: وأهذا الخبر وأإن كان خطاب
الله تعالى, لنبيه صالى الله عليه وأسلم على وأجه الخبر, عن عظمته
فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود, الذين أنكروأا نسخ أحكام التوراة

وأجحدوأا نبوة عيسى وأمحمد عليهما الصلة السلم, لمجيئهما بما
جاءا به من عند الله, بتغيير ما غير الله من حكم التوراة, فأخبرهم

الله أن له ملك السموات وأالرض وأسلطانهما, وأأن الخلق أهل
مملكته, وأطاعته وأعليهم السمع وأالطاعة لمره وأنهيه, وأأن له

أمرهم بما يشاء وأنهيهم عما يشاء, وأنسخ ما يشاء, وأإقرار ما يشاء,
وأإنشاء ما يشاء من إقراره وأأمره وأنهيه, (قلت) الذي يحمل اليهود

على البحث في مسألة النسخ, إنما هو الكفر وأالعناد, فإنه ليس
في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى, لنه

يحكم ما يشاء, كما أنه يفعل ما يريد, مع أنه قد وأقع ذلك في كتبه
المتقدمة وأشرائعه الماضية, كما أحل لَدم تزوأيج بناته من بنيه, ثم

حرم ذلك, وأكما أباح لنوح, بعد خروأجه من السفينة أكل جميع
ًا لسرائيل الحيوانات, ثم نسخ حل بعضها, وأكان نكاح الختين مباح

وأبنيه, وأقد حرم ذلك في شريعة التوراة وأما بعدها, وأأمر إبراهيم
عليه السلم بذبح وألده, ثم نسخه قبل الفعل, وأأمر جمهور بني

إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم, ثم رفع عنهم القتل كيل
يستأصالهم القتل, وأأشياء كثيرة يطول ذكرها وأهم يعترفون بذلك

وأيصدفون عنه وأما يجاب به عن هذه الدلة بأجوبة لفظية فل
يصرف الدللة في المعنى, إذ هو المقصود, وأكما في كتبهم

ًا من البشارة بمحمد صالى الله عليه وأسلم وأالمر باتباعه, مشهور
فإنه يفيد وأجوب متابعته عليه الصلة وأالسلم, وأأنه ل يقبل عمل إل

ّياة إلى بعثه على شريعته, وأسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغ
ًا لقوله: {ثم أتموا الصيام إلى عليه السلم, فل يسمى ذلك نسخ
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الليل}, وأقيل: إنها مطلقة, وأإن شريعة محمد صالى الله عليه

وأسلم نسختها, فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين, لنه جاء
ًا با لله تبارك وأتعالى, ففي هذا المقام بكتاب وأهو آخر الكتب عهد
ًا على اليهود عليهم لعنة الله, حيث قال بين تعالى جواز النسخ, رد

تعالى: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ * ألم تعلم أن الله
له ملك السموات وأالرض} الَية, فكما أن له الملك بل منازع,
فكذلك له الحكم بما يشاء, {أل له الخلق وأالمر}وأقرىء في

ًا مع أهل الكتاب, سورة آل عمران, التي نزل في صادرها خطاب
وأقوع النسخ في قوله تعالى: {كل الطعام كان حلً لبني إسرائيل

إل ما حرم إسرائيل على نفسه} الَية, كما سيأتي تفسيره
وأالمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى,

لما له في ذلك من الحكمة البالغة, وأكلهم قال بوقوعه, وأقال أبو
مسلم الصابهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن,

وأقوله ضعيف مردوأد مرذوأل, وأقد تعسف في الجوبة عما وأقع من
النسخ, فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وأعشر بعد الحول, لم
يجب عن ذلك بكلم مقبول, وأقضية تحويل القبلة إلى الكعبة. عن

بيت المقدس لم يجب بشيء, وأمن ذلك نسخ مصابرة المسلم
لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الثنين, وأمن ذلك نسخ وأجوب

الصدقة قبل مناجاة الرسول صالى الله عليه وأسلم وأغير ذلك, وأالله
أعلم.

َوأَمن ْبُل  َق ِئَل ُموَسَى ِمن  َكَما ُس ُكْم  َل ْا َرُسو ُلو َأ َتْس َأن  ُدوأَن  ِري ُت َأْم   **
ِبيِل َء الّس َوآ ْد َضّل َس َق َف ِليَماِن  ِبا ْفَر  ُك ْل ّدِل ا َب َت  َي

نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الَية الكريمة, عن كثرة سؤال   
النبي صالى الله عليه وأسلم عن الشياء قبل كونها كما قال تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وأإن
تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم} أي وأإن تسألوا عن تفصيلها

بعد نزوألها تبين لكم, وأل تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن
يحرم من أجل تلك المسألة, وألهذا جاء في الصحيح: «إن أعظم

ًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل المسلمين جرم
مسألته» وألما سئل رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن الرجل

يجد مع امرأته رجلً, فإن تكلم تكلم بأمر عظيم, وأإن سكت سكت
على مثل ذلك, فكره رسول الله صالى الله عليه وأسلم المسائل
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وأعابها, ثم أنزل الله حكم الملعنة, وألهذا ثبت في الصحيحين, من

حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم كان
ينهى عن قيل وأقال, وأإضاعة المال, وأكثرة السؤال. وأفي صاحيح

مسلم «ذروأني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
وأاختلفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم,
وأإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وأهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم,

«أن الله كتب عليهم الحج, فقال رجل أكل عام: يا رسول الله ؟
فسكت عنه رسول الله صالى الله عليه وأسلم ثلثا, ثم قال عليه
السلم: «ل, وألو قلت نعم لوجبت وألو وأجبت لما استطعتم», ثم

قال «ذروأني ما تركتكم» الحديث, وألهذا قال أنس بن مالك: نهينا
أن نسأل رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن شيء, فكان يعجبنا
أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله وأنحن نسمع. وأقال الحافظ
أبو يعلى الموصالي في مسنده: أخبرنا أبو كريب, أخبرنا إسحاق بن
سليمان, عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب, قال:
إن كان ليأتي علّي السنة, أريد أن أسأل رسول الله صالى الله عليه

وأسلم عن الشيء, فأتهيب منه وأإن كنا لنتمنى العراب. وأقال
البزار: أخبرنا محمد بن المثنى, أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن
ًا السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: ما رأيت قوم

ًا من أصاحاب محمد صالى الله عليه وأسلم, ما سألوه إل عن خير
اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن {يسألونك عن الخمر وأالميسر

ـ وأ ـ يسألونك عن الشهر الحرام ـ وأيسألونك عن اليتامى}, يعني
هذا وأأشباهه.

وأقوله تعالى: {أم تريدوأن أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى  
من قبل}وأ أي بل تريدوأن, أوأ هي على بابها في الستفهام, وأهو

إنكاري, وأهو يعّم المؤمين وأالكافرين, فإنه عليه السلم رسول الله
إلى الجميع, كما قال تعالى: {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم

ًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك, فقالوا: أرنا الله كتاب
جهرة, فأخذتهم الصاعقة بظلمهم}, قال محمد بن إسحاق: حدثني

محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد عن ابنعباس, قال: قال
رافع بن حريملة وأوأهب بن زيد: يا محمد, ائتنا بكتاب تنزله علينا

ًا نتبعك وأنصدقك, فأنزل الله من من السماء نقرؤه, وأفجر لنا أنهار
قولهم, {أم تريدوأن أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من

قبل ؟ وأمن يتبدل الكفر باليمان فقد ضل سواء السبيل}.
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وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في  

قوله تعالى: {أم تريدوأن أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من
قبل} قال: قال رجل: يا رسول الله, لو كانت كفارتنا ككفارات بني
ًا ـ إسرائيل, فقال النبي صالى الله عليه وأسلم: «اللهم ل نبغيها ـ ثلث

ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل, كانت بنو إسرائيل
إذا أصااب أحدهم الخطيئة وأجدها مكتوبة على بابه وأكفارتها, فإن
ًا في ًا في الدنيا وأإن لم يكفرها كانت له خزي كفرها كانت له خزي

الَخرة, فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل», قال
ًا ًا أوأ يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور {وأمن يعمل سوء

ًا}, وأقال « الصلوات الخمس وأمن الجمعة إلى الجمعة كفارة رحيم
لما بينهن» وأقال: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه, وأإن

عملها كتبت سيئة وأاحدة, وأمن هّم بحسنة فلم يعملها كتبت له
حسنة وأاحدة, وأإن عملها كتبت له عشر أمثالها, وأل يهلك على الله

إل هالك», فأنزل الله: {أم تريدوأن أن تسألوا رسولكم كما سئل
موسى من قبل}, وأقال مجاهد: {أم تريدوأن أن تسألوا رسولكم

كما سئل موسى من قبل}, أن يريهم الله جهرة, قال: سألت
ًا, ًا صالى الله عليه وأسلم أن يجعل لهم الصفا ذهب قريش محمد

قال: «نعم وأهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل», فأبوا وأرجعوا, وأعن
السدي وأقتادة نحو هذا, وأالله أعلم, وأالمراد أن الله ذم من سأل

الرسول صالى الله عليه وأسلم عن شيء على وأجه التعنت
ًا ًا وأتكذيب وأالقتراح, كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلم تعنت

ًا. قال الله تعالى: {وأمن يتبدل الكفر باليمان}, أي وأمن وأعناد
يشتر الكفر باليمان {فقد ضل سواء السبيل} أي فقد خرج عن
الطريق المستقيم إلى الجهل وأالضلل. وأهكذا حال الذين عدلوا

عن تصديق النبياء, وأاتباعهم وأالنقياد لهم إلى مخالفتهم وأتكذيبهم,
وأالقتراح عليهم بالسئلة التي ل يحتاجون إليها على وأجه التعنت
ًا وأالكفر, كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر

وأأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وأبئس القرار}, وأقال أبو
العالية: يتبدل الشدة بالرخاء.

ًا ُكّفار ُكْم  ِن ِإيَما ِد  ْع َب ُكم ِمْن  َن ّدوأ َيُر ْو  َل َتاِب  ِك ْل ْهِل ا َأ ٌءر ّمْن  ِثي َك ّد  َوأ  **
ْا َفُحو َوأاصْا ْا  ُفو ْع َفا ّق  ْلَح ُهُم ا َل ّيَن  َب َت ِد َما  ْع َب ِهْم ّمن  ُفِس ْن َأ ِد  ْن ًا ّمْن ِع َحَسد
َة َ ْا الّصل ِقيُمو َأ َوأ ٌءر *   ِدي َق ٍء  ُكّل َشْي َلَى  َع ّلَه  ِإّن ال ِه  ِر َأْم ِب ّلُه  ِتَي ال ْأ َي ّتَى  َح
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ّلَه ِإّن ال ِه  ّل َد ال ُه ِعن ُدوأ َتِج ٍر  ْي ُكم ّمْن َخ ُفِس ْن ْا ل ّدُمو َق ُت َوأَما  َة  َكا ْا الّز ُتو َوأآ

ٌءر  َبِصي ُلوَن  ْعَم َت ِبَما 
يحذر تعالى: عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل   

الكتاب, وأيعلمهم بعداوأتهم لهم في الباطن وأالظاهر, وأما هم
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين, مع علمهم بفضلهم وأفضل

نبيهم, وأيأمر عباده المؤمنين بالصفح وأالعفو وأالحتمال, حتى يأتي
أمر الله من النصر وأالفتح, وأيأمرهم بإقامة الصلة وأإيتاء الزكاة,

وأيحثهم على ذلك وأيرغبهم فيه, كما قال محمد بن إسحاق: حدثني
محمد بن أبي محمد, عن سعيد بن جبير أوأ عكرمة عن ابن عباس

قال: كان حّي بن أخطب وأأبو ياسر بن أخطب, من أشد يهود
ًا, إذ خصهم الله برسوله صالى الله عليه وأسلم, وأكانا للعرب حسد
جاهدين في رد الناس عن السلم ما استطاعا, فأنزل الله فيهما

{وأد كثير من أهل الكتاب لو يردوأنكم} الَية. وأقال عبد الرزاق عن
معمر عن الزهري, في قوله تعالى: {وأد كثير من أهل الكتاب}

قال: هو كعب بن الشرف, وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا
أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري, أخبرني عبد الرحمن بن عبد
الله بن كعب بن مالك, عن أبيه أن كعب بن الشرف اليهودي كان

ًا, وأكان يهجو النبي صالى الله عليه وأسلم, وأفيه أنزل الله شاعر
{وأد كثير من أهل الكتاب لو يردوأنكم} إلى قوله {فاعفوا

ًا يخبرهم وأاصافحوا}, وأقال الضحاك: عن ابن عباس, أن رسولً أمي
بما في أيديهم من الكتب وأالرسل وأالَيات, ثم يصدق بذلك كله

ًا, وأكذلك قال ًا وأبغي ًا وأحسد مثل تصديقهم, وألكنهم جحدوأا ذلك كفر
ًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم ًا حسد الله تعالى: {كفار

ًا, وألكن الحق} يقول من بعد ما أضاء لهم الحق, لم يجهلوا منه شيئ
الحسد حملهم على الجحود, فعيرهم وأوأبخهم وألمهم أشد الملمة,

وأشرع لنبيه صالى الله عليه وأسلم وأللمؤمنين, ما هم عليه من
التصديق وأاليمان وأالقرار بما أنزل الله عليهم, وأما أنزل من

قبلهم, بكرامته وأثوابه الجزيل وأمعونته لهم وأقال الربيع بن أنس
{من عند أنفسهم} من قبل أنفسهم, وأقال أبو العالية {من بعد ما

ًا رسول الله, يجدوأنه تبين لهم الحق}, من بعد ما تبين أن محمد
ًا, إذ كان ًا وأبغي ًا عندهم في التوراة وأالنجيل, فكفروأا به حسد مكتوب

من غيرهم, وأكذا قال قتادة وأالربيع بن أنس, وأقوله: {فاعفوا
وأاصافحوا حتى يأتي الله بأمره}, مثل قوله تعالى: {وألتسمعن من
ًا} الَية, الذين أوأتوا الكتاب من قبلكم وأمن الذين أشركوا أذى كثر

307



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله, {فاعفوا
وأاصافحوا حتى يأتي الله بأمره}, نسخ ذلك قوله: {فاقتلوا

المشركين حيث وأجدتموهم}, وأقوله: {وأقاتلوا الذين ل يؤمنون
بالله وأل باليوم الَخر}, إلى قوله {وأهم صااغروأن}, فنسخ هذا

عفوه عن المشركين, وأكذا قال أبو العالية وأالربيع بن أنس وأقتادة
ًا قوله وأالسدي, إنها منسوخة بآية السيف, وأيرشد إلى ذلك أيض
تعالى: {حتى يأتي الله بأمره}, وأقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي:
أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب, عن الزهري, أخبرني عروأة بن
الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان رسول الله صالى الله
عليه وأسلم وأأصاحابه يعفون عن المشركين وأأهل الكتاب, كما

أمرهم الله وأيصبروأن على الذى. قال الله تعالى: {فاعفوا
وأاصافحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير} وأكان
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, يتأوأل من العفو ما أمره الله به,

حتى أذن الله فيهم بالقتل, فقتل الله به من قتل من صاناديد
قريش, وأهذا إسناده صاحيح وألم أره في شيء من الكتب الستة,

وألكن له أصال في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وأقوله تعالى:
{وأأقيموا الصلة وأآتوا الزكاة وأما تقدموا لنفسكم من خير تجدوأه

عند الله}, يحثهم تعالى على الشتغال بما ينفعهم, وأتعود عليهم
عاقبته يوم القيامة, من إقام الصلة وأإيتاء الزكاة, حتى يمكن لهم

الله النصر في الحياة الدنيا وأيوم يقوم الشهاد, {يوم ل ينفع
الظالمين معذرتهم وألهم اللعنة وألهم سوء الدار}, وألهذا قال تعالى:

{إن الله بما تعملون بصير}, يعني أنه تعالى ل يغفل عن عمل
ًا, فإنه سيجازي كل ًا أوأ شر عامل, وأل يضيع لديه سواء كان خير

عامل بعمله. وأقال أبو جعفر بن جرير: في قوله تعالى: {إن الله
بما تعملون بصير}, هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الَيات
ًا وأعلنية, فهو من المؤمنين, إنهم مهما فعلوا من خير أوأ شر, سر

ًا, به بصير ل يخفى عليه منه شيء, فيجزيهم بالحسان خير
وأبالساءة مثلها, وأهذا الكلم وأإن كان قد خرج مخرج الخبر, فإن

ًا, وأذلك أنه أعلم القوم, أنه بصير ًا وأزجر ًا وأأمر ًا وأوأعيد فيه وأعد
ًا لهم عنده, بجميع أعمالهم, ليجدوأا في طاعته إذ كان ذلك مذخور
حتى يثيبهم عليه, كما قال تعالى: {وأما تقدموا لنفسكم من خير

تجدوأه عند الله}, وأليحذروأا معصيته, قال: وأأما قوله {بصير} فإنه
مبصر, صارف إلى بصير, كما صارف مبدع إلى بديع, وأمؤلم إلى

أليم, وأالله أعلم. وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو زرعة, أخبرنا ابن
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بكير, حدثني ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن

عقبة بن عامر, قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم,
وأهو يقرأ هذه الَية: سميع بصير, يقول «بكل شيء بصير».

ُهْم ّي ِن َأَما ْلَك  ِت َى  َنَصاَر ْوأ  َأ ًا  ُهود َكاَن  ِإلّ َمن  ّنَة  ْلَج ْدُخَل ا َي َلن  ْا  ُلو َقا َوأ  **
َو ُه َوأ ِه  ّل َهُه ل َوأْج َلَم  َأْس َلَى َمْن  َب ِقيَن *   ِد ُتْم صَاا ْن ُك ِإن  ُكْم  َن َها ُبْر ْا  ُتو َها ُقْل 

ُنوَن * َيْحَز ُهْم  َوألَ  ِهْم  ْي َل َع ٌءف  ْو َوألَ َخ ِه  ّب َد َر ُه ِعن َأْجُر َلُه  َف ٌءن  ُمْحِس
ْيَسِت َل َى  ّنَصاَر َلِت ال َقا َوأ ٍء  َلَى َشْي َع َى  ّنَصاَر ْيَسِت ال َل ُد  ُهو َي ْل َلِت ا َقا َوأ
َلُموَن ْع َي ِذيَن لَ  ّل َقاَل ا ِلَك  َذ َك َتاَب  ِك ْل ُلوَن ا ْت َي ُهْم  َوأ ٍء  َلَى َشْي َع ُد  ُهو َي ْل ا

ُفوَن  ِل َت َيْخ ِه  ِفي ْا  ُنو َكا ِفيَما  ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ُهْم  َن ْي َب ُكُم  َيْح ّلُه  َفال ِهْم  ِل ْو َق ْثَل  ِم
يبين تعالى اغترار اليهود وأالنصارى بما هم فيه, حيث ادعت كل   

طائفة من اليهود وأالنصارى, أنه لن يدخل الجنة إل من كان على
ملتها, كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة, أنهم قالوا: {نحن
أبناء الله وأأحباؤه} فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم

بذنوبهم, وألو كانوا كما ادعوا, لما كان المر كذلك, وأكما تقدم من
ًا معدوأدة, ثم ينتقلون إلى دعواهم, أنه لن تمسهم النار إل أيام

الجنة, وأرد عليهم تعالى في ذلك, وأهكذا قال لهم في هذه الدعوى
التي ادعوها بل دليل وأل حجة وأل بينة, فقال: {تلك أمانيهم}, وأقال
أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق وأكذا قال قتادة وأالربيع
بن أنس ثم قال تعالى {قل} أي يا محمد {هاتوا برهانكم} قال أبو

العالية وأمجاهد وأالسدي وأالربيع بن أنس: حجتكم, وأقال قتادة
بينتكم على ذلك: {إن كنتم صاادقين}, أي فيما تدعونه, ثم قال
تعالى: {بلى من أسلم وأجهه لله وأهو محسن}, أي من أخلص

العمل لله وأحده ل شريك له, كما قال تعالى: {فإن حاجوك فقل
أسلمت وأجهي لله وأمن اتبعن} الَية, وأقال أبو العالية وأالربيع {بلى

من أسلم وأجهه لله} يقول: من أخلص لله وأقال سعيد بن جبير:
{بلى من أسلم} أخلص {وأجهه}, قال دينه {وأهو محسن} أي اتبع

فيه الرسول صالى الله عليه وأسلم, فإن للعمل المتقبل شرطين:
ًا ًا لله وأحده, وأالَخر أن يكون صاواب ًا خالص أحدهما أن يكون صاواب

ًا لم يتقبل, وألهذا ًا وألم يكن صاواب ًا للشريعة, فمتى كان خالص موافق
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «من عمل عملً ليس عليه

أمرنا فهو رد», روأاه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلة
وأالسلم, فعمل الرهبان وأمن شابههم, وأإن فرض أنهم مخلصون
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ًا للرسول صالى فيه لله, فإنه ل يتقبل منهم, حتى يكون ذلك متابع

الله عليه وأسلم, المبعوثا إليهم وأإلى الناس كافة, وأفيهم وأأمثالهم
قال الله تعالى: {وأقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
ًا} وأقال تعالى: {وأالذين كفروأا أعمالهم كسراب بقيعة منثور

ًا}, وأقال تعالى: يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئ
ًا حامية تسقى من {وأجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصابة تصلى نار

عين آنية}, وأروأي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, أنه تأوألها
ًا للشريعة, في في الرهبان كما سيأتي, وأأما إن كان العمل موافق

ًا الصورة الظاهرة, وألكن لم يخلص عامله القصد لله, فهو أيض
مردوأد على فاعله, وأهذا حال المرائين وأالمنافقين, كما قال تعالى:

{إن المنافقين يخادعون الله وأهو خادعهم وأإذا قاموا إلى الصلة
قاموا كسالى يراءوأن الناس وأل يذكروأن الله إل قليلً}, وأقال

تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون الذين هم
يراءوأن وأيمنعون الماعون} وألهذا قال تعالى: {فمن كان يرجو لقاء
ًا} وأقال في هذه ًا وأل يشرك بعبادة ربه أحد ربه فلعمل عملً صاالح

الَية الكريمة: {بلى من أسلم وأجهه لله وأهو محسن}, وأقوله:
{فله أجره عن ربه وأل خوف علهيم وألهم يحزنون}, ضمن لهم

تعالى على ذلك تحصيل الجور, وأآمنهم مما يخافونه من المحذوأر,
{فل خوف عليهم} فيما يستقبلونه, {وأل هم يحزنون} على ما

مضى مما يتركونه, كما قال سعيد بن جبير, {فل خوف عليهم}
يعني في الَخرة, {وأل هم يحزنون} يعني ل يحزنون للموت.

وأقوله تعالى: {وأقالت اليهود ليست النصارى على شيء وأقالت  
النصارى ليست اليهود على شيء وأهم يتلون الكتاب}, بين به

تعالى تناقضهم وأتباغضهم وأتعاديهم وأتعاندهم, كما قال محمد بن
إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير

عن ابن عباس, قال: لما قدم أهل نجران من النصارى, على
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقال رافع بن حريملة: ما أنتم
على شيء, وأكفر بعيسى وأبالنجيل, وأقال رجل من أهل نجران من

النصارى لليهود: ما أنتم على شيء, وأجحد نبوة موسى وأكفر
بالتوراة, فأنزل الله في ذلك من قولهما: {وأقالت اليهود ليست

النصارى على شيء وأقالت النصارى ليست اليهود على شيء وأهم
يتلون الكتاب}, قال: إن كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به, أن
يكفر اليهود بعيسى وأعندهم التوراة, فيها ما أخذ الله عليهم على
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لسان موسى بالتصديق بعيسى وأفي النجيل ما جاء به عيسى

بتصديق موسى, وأما جاء من التوراة من عند الله وأكل يكفر بما
في يد صااحبه, وأقال مجاهد في تفسير هذه الَية: قد كانت أوأائل

اليهود وأالنصارى على شيء, وألكنهم ابتدعوا وأتفرقوا, {وأقالت
النصارى ليست اليهود على شيء} قال: بلى, قد كانت أوأائل
اليهود على شيء, وألكنهم ابتدعوا وأتفرقوا, وأعنه روأاية أخرى

كقول أبي العالية وأالربيع بن أنس في تفسير هذه الَية: {وأقالت
اليهود ليست النصارى على شيء وأقالت النصارى ليست اليهود
على شيء} هؤلء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, وأهذا القول يقتضي, أن كل من الطائفتين

صادقت فيما رمت به الطائفة الخرى, وألكن ظاهر سياق الَية
يقتضي ذمهم فيما قالوه, مع علمهم بخلف ذلك, وألهذا قال تعالى:

{وأهم يتلون الكتاب}, أي وأهم يعلمون شريعة التوراة وأالنجيل,
كل منهما قد كانت مشروأعة في وأقت, وألكنهم تجاحدوأا فيما بينهم

ًا وأمقابلة للفاسد, كما تقدم عن ابن عباس وأمجاهد ًا وأكفر عناد
وأقتادة في الروأاية الوألى عنه في تفسيرها, وأالله أعلم, وأقوله:
{كذلك قال الذين ل يعلمون مثل قولهم}, بين بهذا جهل اليهود
وأالنصارى فيما تقابلوا من القول وأهذا من باب اليماء وأالشارة.

وأقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى {الذين ل يعلمون} فقال الربيع
بن أنس وأقتادة {كذلك قال الذين ل يعلمون} قال: وأقالت النصارى

مثل قول اليهود وأقيلهم, وأقال ابن جريج: قلت لعطاء من هؤلء
الذين ل يعلمون ؟ قال أمم كانت قبل اليهود وأالنصارى وأقبل

التوراة وأالنجيل وأقال السدي كذلك {قال الذين ل يعلمون}, فهم
العرب, قالوا ليس محمد على شيء, وأاختار أبو جعفر بن جرير أنها

ًا من هذه عامة تصلح للجميع, وأليس ثم دليل قاطع يعين وأاحد
القوال, وأالحمل على الجميع أوألى, وأالله أعلم وأقوله تعالى:

{فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون}, أي أنه
تعالى يجمع بينهم يوم المعاد, وأيفصل بينهم بقضائه العدل, الذي ل
يجور فيه وأل يظلم مثقال ذرة, وأهذه الَية كقوله تعالى في سورة

الحج: {إن الذين آمنوا وأالذين هادوأا وأالصابئين وأالنصارى
وأالمجوس وأالذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله

على كل شيء شهيد}, وأكما قال تعالى: {قل يجمع بيننا ربنا ثم
يفتح بيننا بالحق وأهو الفتاح العليم}.
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َعَى َوأَس َها اْسُمُه  ِفي َكَر  ْذ ُي َأن  ِه  ّل َد ال َع َمَساِج َن َلُم ِمّمْن ّم ْظ َأ َوأَمْن   **
َيا ْن ّد ِفي ال ُهْم  ّل ِفيَن  ِئ ِإلّ َخآ َهآ  ُلو ْدُخ َي َأن  ُهْم  َل َكاَن  ِئَك َما  َلـ ْوأ ُأ َهآ  ِب ِفي َخَرا

ٌءم ِظي َع ٌءب  َذا َع ِة  ِفي الَِخَر ُهْم  َل َوأ ٌءي   ِخْز
اختلف المفسروأن في المراد من الذين منعوا مساجد الله   

وأسعوا في خرابها, على قولين: أحدهما ما روأاه العوفي في
تفسيره عن ابن عباس, في قوله: {وأمن أظلم ممن منع مساجد

الله أن يذكر فيها اسمه} قال: هم النصارى وأقال مجاهد: هم
وأيمنعون الناس أن النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الذى

يصلوا فيه, وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله:
{وأسعى في خرابها}. قال هو بختنصر وأأصاحابه, خرب بيت

المقدس, وأأعانه على ذلك النصارى. وأقال سعيد عن قتادة: قال
أوألئك أعداء الله, النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا

بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس, وأقال
السدي: كانوا ظاهروأا بختنصر على خراب بيت المقدس, حتى

خربه وأأمر أن تطرح فيه الجيف, وأإنما أعانه الروأم على خرابه, من
أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا, وأروأي نحوه عن الحسن
البصري, (القول الثاني), ما روأاه ابن جرير: حدثني يونس  بن عبد

العلى حدثنا ابن وأهب, قال: قال ابن زيد في قوله {وأمن أظلم
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأسعى في خرابها},

قال: هؤلء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صالى الله عليه
وأسلم يوم الحديبية, وأبين أن يدخلوا مكة, حتى نحر هديه بذي

طوى, وأهادنهم وأقال لهم: «ما كان أحد يصد عن هذا البيت, وأقد
كان الرجل, يلقى قاتل أبيه وأأخيه فل يصده» فقالوا: ل يدخل علينا
من قتل آباءنا يوم بدر وأفينا باق, وأفي قوله: {وأسعى في خرابها}

قال إذ قطعوا من يعمرها بذكره وأيأتيها للحج وأالعمرة. وأقال ابن
أبي حاتم ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد

بن أبي محمد عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس, أن
ًا منعوا النبي صالى الله عليه وأسلم الصلة عند الكعبة في قريش

المسجد الحرام, فأنزل الله: {وأمن أظلم ممن منع مساجد الله أن
يذكر فيها اسمه}, ثم اختار ابن جرير القول الوأل, وأاحتج بأن

ًا لم تسَع في خراب الكعبة, وأأما الروأم فسعوا في تخريب قريش
بيت المقدس, (قلت) وأالذي يظهر, وأالله يعلم, القول الثاني كما

قاله ابن زيد. وأروأي عن ابن عباس, لن النصارى إذا منعت اليهود
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الصلة في البيت المقدس, كان دينهم أقوم من دين اليهود, وأكانوا

أقرب منهم, وألم يكن ذكر الله من اليهود مقبولً إذ ذاك, لنهم
لعنوا من قبل على لسان داوأد وأعيسى ابن مريم, ذلك بما عصوا

ًا فإنه تعالى, لما وأجه الذم في حق اليهود وأكانوا يعتدوأن, وأأيض
وأالنصارى, شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صالى

الله عليه وأسلم: وأأصاحابه من مكة, وأمنعوهم من الصلة في
َع في خراب ًا لم تس المسجد الحرام, وأأما اعتماده على أن قريش

الكعبة, فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله
صالى الله عليه وأسلم وأأصاحابه, وأاستحوذوأا عليها بأصانامهم

وأأندادهم وأشركهم, كما قال تعالى: {وأما لهم أل يعذبهم الله وأهم
يصدوأن عن المسجد الحرام وأما كانوا أوألياءه إن أوألياؤه إل

المتقون وألكن أكثرهم ل يعلمون}, وأقال تعالى: {ما كان
للمشركين أن يعمروأا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر

أوألئك حبطت أعمالهم وأفي النار هم خالدوأن * إنما يعمر مساجد
الله من آمن بالله وأاليوم الَخر وأأقام الصلة وأآتى الزكاة وألم

يخش إل الله فعسى أوألئك أن يكونوا من المهتدين} وأقال تعالى:
ًا أن {هم الذين كفروأا وأصادوأكم عن المسجد الحرام وأالهدي معكوف

يبلغ محله وألول رجال مؤمنون وأنساء مؤمنات لم تعلموهم أن
تطؤهم فتصيبكم منهم معّرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من
ًا} فقال تعالى: ًا أليم يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروأا منهم عذاب
{إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأاليوم الَخر وأأقام الصلة
ًا وأآتى الزكاة وألم يخش إل الله}, فإذا كان من هو كذلك مطروأد

ًا عنها, فأي خراب لها أعظم من ذلك ؟ وأليس المراد منها مصدوأد
من عمارتها زخرفتها وأإقامة صاورتها فقط, إنما عمارتها بذكر الله

فيها وأإقامة شرعه فيها, وأرفعها عن الدنس وأالشرك. وأقوله تعالى:
{أوألئك ما كان لهم أن يدخلوها إل خائفين}, هذا خبر معناه

الطلب, أي ل تمكنوا هؤلء إذ قدرتم عليهم من دخولها, إل تحت
الهدنة وأالجزية, وألهذا لما فتح رسول الله صالى الله عليه وأسلم
مكة, أمر من للعام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب منى:

ّفن بالبيت عريان, وأمن كان «أل ل يحّجن بعد العام مشرك, وأل يطو
ًا وأعملً بقوله له أجل فأجله إلى مدته», وأهذا إنما كان تصديق
تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فل يقربوا

المسجد الحرام بعد عامهم هذا}, وأقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم
أن يدخلوا مساجد الله إل خائفين, على حال التهيب وأارتعاد
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الفرائص من المؤمنين, أن يبطشوا بهم فضلً أن يستولوا عليها

وأيمنعوا المؤمنين منها, وأالمعنى ما كان إل الحق وأالواجب إل ذلك,
لول ظلم الكفرة وأغيرهم وأقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين,

أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وأعلى سائر المساجد, وأأنه
يذل المشركين لهم, حتى ل يدخل المسجد الحرام أحد منهم, إل

ُيؤخذ فيعاقب أوأ يقتل, إن لم يسلم. وأقد أنجز الله ًا يخاف أن  خائف
هذا الوعد, كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد

الحرام, وأأوأصاى رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أن ل يبقى
بجزيرة العرب دينان, وأأن يجلى اليهود وأالنصارى منها, وألله الحمد
وأالمنة. وأما ذاك إل تشريف أكناف المسجد الحرام, وأتطهير البقعة
ًا, صالوات ًا وأنذير التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة, بشير
الله وأسلمه عليه, وأهذا هو الخزي لهم في الدنيا, لن الجزاء من

جنس العمل, فكما صادوأا المؤمنين عن المسجد الحرام, صادوأا
عنه, وأكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها, {وألهم في الَخرة عذاب

عظيم} على ما انتهكوا من حرمة البيت, وأامتهنوه من نصب
ًا وأغير ذلك َعْري الصانام حوله, وأدعاء غير الله عنده, وأالطواف به 

من أفاعيلهم التي يكرهها الله وأرسوله, وأأما من فسر بيت
المقدس, فقال كعب الحبار: إن النصارى لما ظهروأا على بيت

ًا صالى الله عليه وأسلم أنزل المقدس خربوه, فلما بعث الله محمد
عليه: {وأمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

وأسعى في خرابها أوألئك ما كان لهم أن يدخلوها إل خائفين} الَية,
ًا, وأقال فليس في الرض نصراني يدخل بيت المقدس إل خائف
السدي: فليس في الرض روأمي يدخله اليوم إل وأهو خائف أن

يضرب عنقه, أوأ قد أخيف بأداء الجزية, فهو يؤديها. وأقال قتادة: ل
ً يدخلون المساجد إل مسارقة, (قلت) وأهذا ل ينفي أن يكون داخل

في معنى عموم الَية, فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس
ًا بامتهان الصخرة, التي كانت تصلي إليها اليهود, عوقبوا شرع

ًا بالذلة فيه, إل في أحيان من الدهر أشحن بهم بيت المقدس وأقدر
ًا, أعظم من عصيان النصارى, وأكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيض

كانت عقوبتهم أعظم, وأالله أعلم. وأفسر هؤلء الخزي في الدنيا.
بخروأج المهدي عند السدي وأعكرمة وأوأائل بن داوأد, وأفسره قتادة
بأداء الجزية عن يد وأهم صااغروأن, وأالصحيح أن الخزي في الدنيا

أعم من ذلك كله, وأقد وأرد الحديث بالستعاذة من خزي الدنيا
وأعذاب الَخرة, كما قال المام أحمد: أخبرنا الهيثم بن خارجة,
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أخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس, سمعت أبي يحدثا
عن بشر بن أرطأة, قال كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم

يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في المور كلها وأأجرنا من خزي الدنيا
وأعذاب الَخرة» وأهذا حديث حسن, وأليس هو في شيء من الكتب

الستة, وأليس لصحابيه وأهو بشر بن أرطاة حديث سواه, وأسوى
حديث لتقطع اليدي في الغزوأ.

ٌءع َوأاِس ّلَه  ِإّن ال ِه  ّل َوأْجُه ال َثّم  َف ْا  ّلو َو ُت َنَما  ْي أ
َ َف ِرُب  ْغ ْلَم َوأا ُق  ِر ْلَمْش ِه ا ّل َوأل  **

ٌءم ِلي  َع
وأهذا, وأالله أعلم, فيه تسلية للرسول صالى الله عليه وأسلم   

وأأصاحابه, الذين أخرجوا من مكة, وأفارقوا مسجدهم وأمصلهم,
وأقد كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم, يصلي بمكة إلى بيت

المقدس وأالكعبة بين يديه, فلما قدم المدينة, وأجه إلى بيت
ًا, ثم صارفه الله إلى ًا أوأ سبعة عشر شهر المقدس ستة عشر شهر

الكعبة بعد, وألهذا يقول تعالى: {وألله المشرق وأالمغرب فأينما
تولوا فثم وأجه الله}, قال أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب

الناسخ وأالمنسوخ: أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وأعثمان
بن عطاء, عن عطاء عن ابن عباس قال: أوأل ما نسخ لنا من
القرآن فيما ذكر لنا, وأالله أعلم, شأن القبلة. قال الله تعالى:

{وألله المشرق وأالمغرب فأينما تولوا فثم وأجه الله} فاستقبل
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فصلى نحو بيت المقدس وأترك

البيت العتيق, ثم صارفه إلى بيته العتيق وأنسخها. فقال {وأمن حيث
خرجت فول وأجهك شطر المسجد الحرام, وأحيث ما كنتم فولوا
وأجوهكم شطره} وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:

كان أوأل ما نسخ من القرآن القبلة, وأذلك أن رسول الله صالى الله
عليه وأسلم لما هاجر إلى المدينة, وأكان أهلها اليهود, أمره الله أن
يستقبل بيت المقدس, ففرحت اليهود, فاستقبلها رسول الله صالى

ًا, وأكان رسول الله صالى الله الله عليه وأسلم بضعة عشر شهر
عليه وأسلم يحب قبلة إبراهيم, وأكان يدعو وأينظر إلى السماء,

فأنزل الله {قد نرى تقلب وأجهك في السماء} إلى قوله {فولوا
وأجوهكم شطره} فارتاب من ذلك اليهود, وأقالوا: ما وألهم عن

قبلتهم التي كانوا عليها, فأنزل الله {قل لله المشرق وأالمغرب},
وأقال: {فأينما تولوا فثم وأجه الله} وأقال عكرمة عن ابن عباس
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ًا أوأ {فأينما تولوا فثم وأجه الله} قال: قبلة الله أينما توجهت شرق
ًا, وأقال مجاهد {فأينما تولوا فثم وأجه الله} حيثما كنتم فلكم غرب

قبلة تستقبلونها الكعبة, وأقال ابن أبي حاتم بعد روأاية الثر المتقدم
عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه, وأروأي عن أبي

العالية وأالحسن وأعطاء الخراساني وأعكرمة وأقتادة وأالسدي وأزيد
بن أسلم نحو ذلك, وأقال جرير وأقال آخروأن: بل أنزل الله هذه

الَية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة, وأإنما أنزلها ليعلم نبيه صالى
الله عليه وأسلم وأأصاحابه, أن لهم التوجه بوجوههم للصلة حيث
شاؤوأا من نواحي المشرق وأالمغرب, لنهم ل يوجهون وأجوههم

ًا من ذلك وأناحية, إل كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وأتلك وأجه
الناحية, لن له تعالى المشارق وأالمغارب وأأنه ل يخلو منه مكان

كما قال تعالى: {وأل أدنى من ذلك وأل أكثر إل هو معهم أينما
كانوا}, قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى

المسجد الحرام هكذا قال. وأفي قوله وأأنه تعالى ل يخلو منه مكان,
إن أراد علمه تعالى فصحيح, فإن علمه تعالى محيط بجميع

المعلومات, وأأما ذاته تعالى فل تكون محصورة في شيء من
ًا. قال ابن جرير وأقال آخروأن: ًا كبير خلقه, تعالى الله عن ذلك علو
ًا من بل نزلت هذه الَية على رسول الله صالى الله عليه وأسلم, إذن
الله أن يصلي المتطوع, حيث توجه من شرق أوأ غرب, في مسيره

في سفره, وأفي حال المسايفة وأشدة الخوف. حدثنا أبو كريب,
أخبرنا ابن إدريس, حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان, عن سعيد

بن جبير عن ابن عمر, أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته,
وأيذكر أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, كان يفعل ذلك وأيتأوأل

هذه الَية {فأينما تولوا فثم وأجه الله}, وأروأاه مسلم وأالترمذي
وأالنسائي وأابن أبي حاتم وأابن مردوأيه, من طرق عن عبد الملك بن
أبي سليمان به, وأأصاله في الصحيحين, من حديث ابن عمر وأعامر
بن ربيعة, من غير ذكر الَية. وأفي صاحيح البخاري من حديث نافع

عن ابن عمر, وأأنه كان إذا سئل عن صالة الخوف وأصافها, ثم قال:
ًا على أقدامهم فإن كان خوف أشد من ذلك, صالوا رجالً قيام

ًا مستقبلي القبلة وأغير مستقبليها قال نافع: وأل أرى ابن عمر وأركبان
ذكر ذلك إل عن النبي صالى الله عليه وأسلم.

مسألة) وألم يفرق الشافعي في المشهور عنه, بين سفر(  
المسافة وأسفر العدوأى, فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على

ًا لمالك وأجماعته, وأاختار أبو الراحلة, وأهو قول أبي حنيفة خلف
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يوسف وأأبو سعيد الصاطخري, التطوع على الدابة في المصر,

عنه, وأاختاره أبو وأحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله
ًا. قال ابن جرير وأقال آخروأن: بل جعفر الطبري, حتى للماشي أيض

نزلت الَية في قوم عميت عليهم القبلة, فلم يعرفوا شطرها
فصلوا على أنحاء مختلفة, فقال الله تعالى: لي المشارق

وأالمغارب فأين وأليتم وأجوهكم فهناك وأجهي وأهو قبلتكم فيعلمكم
بذلك أن صالتكم ماضية. حدثنا محمد بن إسحاق الهوازي, أخبرنا

أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو الربيع السمان, عن عاصام بن عبيد الله
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه قال: كنا مع رسول الله

صالى الله عليه وأسلم, في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلً, فجعل
ًا يصلي فيه, فلما أن أصابحنا إذ الرجل يأخذ الحجار فيعمل مسجد
نحن قد صالينا إلى غير القبلة, فقلنا يارسول الله لقد صالينا ليلتنا

هذه لغير القبلة, فأنزل الله تعالى: {وألله المشرق وأالمغرب فأينما
تولوا فثم وأجه الله} الَية, ثم روأاه عن سفيان بن وأكيع عن أبيه

عن أبي الربيع السمان بنحوه. وأروأاه الترمذي عن محمود بن غيلن
عن وأكيع وأابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داوأد عن أبي
الربيع السمان, وأروأاه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن

الصباح, عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان, وأاسمه
أشعث بن سعيد البصري, وأهو ضعيف الحديث, وأقال الترمذي: هذا
حديث حسن, وأليس إسناده بذاك وأل نعرفه إل من حديث الشعث

ًا السمان, وأأشعث يضعف في الحديث. قلت وأشيخه عاصام أيض
ضعيف. قال البخاري منكر الحديث. وأقال ابن معين: ضعيف ل

يحتج به. وأقال ابن حبان: متروأك, وأالله أعلم.
وأقد روأى من طريق آخر, عن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن  

مردوأيه في تفسير هذه الَية: أخبرنا إسماعيل بن علي بن
إسماعيل, أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب, حدثني أحمد بن عبد

الله بن الحسن, قال: وأجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك
العزرمي عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله صالى الله عليه

وأسلم سرية كنت فيها فأصاابتنا ظلمة, فلم نعرف القبلة, فقالت
طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي ههنا قبل الشمال فصلوا وأخطوا

ًا فلما أصابحوا وأطلعت الشمس أصابحت تلك الخطوط لغير خطوط
القبلة, فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صالى الله عليه وأسلم

فسكت وأأنزل الله تعالى: {وألله المشرق وأالمغرب فأينما تولوا
فثم وأجه الله} ثم روأاه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي عن
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عطاء عن جابر به, وأقال الدارقطني قرىء على عبد الله بن عبد

العزيز وأأنا أسمع حدثكم داوأد بن عمروأ أخبرنا محمد بن يزيد
الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر, قال: كنا مع

رسول الله صالى الله عليه وأسلم في مسير فأصاابنا غيم فتحيرنا
فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وأجعل أحدنا يخط
بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صالى الله عليه وأسلم, فلم

يأمرنا بالعادة, وأقال: قد أجزأت صالتكم, ثم قال الدارقطني: كذا
قال عن محمد بن سالم, وأقال غيره عن محمد بن عبيد الله

ًا من العزرمي عن عطاء وأهما ضعيفان, وأروأاه ابن مردوأيه أيض
حديث الكلبي عن أبي صاالح عن ابن عباس أن رسول الله صالى
الله عليه وأسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوأا إلى القبلة

فصلوا لغير القبلة ثم استبان لهم بعد أن طلعت الشمس أنهم
صالوا لغير القبلة, فلما جاؤوأا إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم

حدثوه فأنزل الله تعالى في هذه الَية {وألله المشرق وأالمغرب
فأينما تولوا فثم وأجه الله} وأهذه السانيد فيها ضعف, وألعله يشد
ًا, وأأما إعادة الصلة لمن تبين له خطؤه ففيها قولن بعضها بعض

للعلماء وأهذه دلئل على عدم القضاء, وأالله أعلم.
قال ابن جرير وأقال آخروأن: بل نزلت هذه الَية في سبب  

النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار, أخبرنا هشام بن معاذ حدثني
ًا لكم قد أبي عن قتادة أن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: إن أخ

مات, فصلوا عليه, قالوا نصلي على رجٍل ليس بمسلم ؟ قال:
يؤمن بالله وأما أنزل إليكم وأما فنزلت {وأإّن من أهل الكتب لمن

أنزل إليهم خاشعين لله} قال قتادة: فقالوا إنه كان ل يصلي إلى
القبلة, فأنزل الله {وألله المشرق وأالمغرب فاينما تولوا فثم وأجه
الله} وأهذا غريب, وأالله أعلم, وأقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت

المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة, كما حكاه القرطبي عن
قتادة, وأذكر القرطبي أنه لما مات صالى عليه رسول الله صالى الله

عليه وأسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلة على الغائب, قال:
وأهذا خاص عند أصاحابنا من ثلثة أوأجه ـ أحدهما ـ أنه عليه السلم,

شاهده حين صالى عليه طويت له الرض. الثاني أنه لما لم يكن
عنده من يصلي عليه صالى عليه وأاختاره ابن العربي قال القرطبي:

وأيبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه,
وأقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلة
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على الميت. وأهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلة وأالسلم إنما

صالى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك, وأالله أعلم.
وأقد أوأرد الحافظ أبو بكر بن مردوأيه في تفسير هذه الَية من  

حديث أبي معشر عن محمد بن عمروأ بن علقمة عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ما بين

المشرق وأالمغرب قبلة لهل المدينة وأأهل الشام وأأهل العراق»
وأله مناسبة ههنا وأقد أخرجه الترمذي وأابن ماجه من حديث أبي
معشر وأاسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به «ما بين

المشرق وأالمغرب قبلة» وأقال الترمذي وأقد روأي من غير وأجه عن
أبي هريرة وأتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه,
ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروأزي, أخبرنا المعلى

بن منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي, عن عثمان بن
محمد بن الخنس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «ما بين المشرق

وأالمغرب قبلة» ثم قال الترمذي: هذا صاحيح, وأحكي عن البخاري
أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأأصاح, قال الترمذي: وأقد
روأي عن غير وأاحد من الصحابة «ما بين المشرق وأالمغرب قبلة»

منهم عمر بن الخطاب وأعلي وأابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
وأقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك وأالمشرق عن يسارك

فما بينهما قبلة, إذا استقبلت القبلة, ثم قال ابن مردوأيه: حدثنا
علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني

هاشم, أخبرنا شعيب بن أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال:
«ما بين المشرق وأالمغرب قبلة» وأقد روأاه الدارقطني وأالبيهقي:
وأقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال

ابن جرير وأيحتمل فأينما تولوا وأجوهكم في دعائكم لي فهنالك
وأجهي أستجيب لكم دعاءكم, كما حدثنا القاسم, أخبرنا الحسين

حدثني حجاج قال, قال ابن جريج, قال مجاهد لما نزلت
{ادعونيأستجب لكم} قالوا إلى أين, فنزلت {فأينما تولوا فثم وأجه
الله} قال ابن جرير: وأمعنى قوله {إن الله وأاسع عليم} يسع خلقه
كلهم بالكفاية وأالجود وأالفضال, وأأما قوله {عليم} فإنه يعني عليم

بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء وأل يعزب عن علمه بل هو
بجميعها عليم.

319



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     

َوأالْرِض َوأاِت  ِفي الّسَما ّلُه َما  َبل  َنُه  ْبَحا ًا ُس َلد َوأ ّلُه  َذ ال ّتَخ ْا ا ُلو َقا َوأ  **
ّنَما ِإ َف ًا  َأْمر َقَضَى  َذا  ِإ َوأ َوأالْرِض  َوأاِت  ُع الّسَما ِدي َب ُتوَن *   ِن َقا ّلُه  ُكّل 

ُكوُن َي َف ُكْن  َلُه  ُقوُل   َي
اشتملت هذه الَية الكريمة وأالتي تليها على الرد على النصارى   

عليهم لعائن الله وأكذا من أشبههم من اليهود وأمن مشركي العرب
ممن جعل الملئكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم
ًا, فقال تعالى: {سبحانه} أي تعالى وأتقدس وأقولهم إن لله وألد

ًا {بل له ما في السموات وأالرض} أي ًا كبير وأتنزه عن ذلك علو
ليس المر كما افتروأا وأإنما له ملك السموات وأالرض وأمن فيهّن

ّدرهم وأمسّخرهم وأهوالمتصرف فيهم وأهو خالقهم وأرازقهم وأمق
ّيرهم وأمصّرفهم كما يشاء وأالجميع عبيد له وأملك له فكيف وأمس
ًا من شيئين متناسبين يكون له وألد منهم وأالولد إنما يكون متولد

وأهو تبارك وأتعالى ليس له نظير وأل مشارك في عظمته وأكبريائه
وأل صااحبة له فكيف يكون له وألد ؟ كما قال تعالى: {بديع

السموات وأالرض أنى يكون له وألد وألم تكن له صااحبة وأخلق كل
شيء وأهو بكل شيء عليم} وأقال تعالى: {وأقالوا اتخذ الرحمن

ًا * تكاد السموات يتفطرن منه وأتنشق ّد ًا إ ًا لقد جئتم شيئ وألد
ًا أن دعوا للرحمن وألدا * وأما ينبغي للرحمن ّد الرض وأتخر الجبال ه
ًا ًا إن كل من في السموات وأالرض إل آت الرحمن عبد أن يتخذ وألد

ًا} وأقال ًا وأكلهم آتيه يوم القيامة فرد لقد أحصاهم وأعدهم عد
تعالى: {قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد وألم يولد * وألم

ًا أحد}. فقرر تعالى في هذه الَيات الكريمة أنه السيد يكن له كفو
العظيم الذي ل نظير له وأل شبيه له وأأن جميع الشياء غيره

مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها وألد ؟ وألهذا قال البخاري
في تفسير هذه الَية من البقرة: حدثنا أبو اليمان, أخبرنا شعيب
عن عبد الله بن أبي الحسين, حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم
عن ابن عباس عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «قال الله

تعالى كذبني ابن آدم وألم يكن له ذلك وأشتمني وألم يكن له ذلك,
فأما تكذيبه إياي فيزعم أني ل أقدر أن أعيده كما كان, وأأما شتمه
ًا» انفرد به ًا فسبحاني أن أتخذ صااحبة أوأ وألد إياي فقوله أن لي وألد

البخاري من هذا الوجه وأقال ابن مردوأيه حدثنا أحمد بن كامل
أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي, أخبرنا محمد بن إسحاق بن

محمد الفروأي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي
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هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «وأيقول الله

تعالى كذبني ابن آدم وأما ينبغي له أن يكذبني وأشتمني وأما ينبغي
له أن يشتمني, فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني.

 وأأما شتمه إياي فقوله:¹وأليس أوأل الخلق بأهون علّي من إعادته
ًا. وأأنا الله الحد الصمد لم يلد وألم يولد وألم يكن له اتخذ الله وألد
ًا أحد» وأفي الصحيحين عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم كفو
أنه قال: «ل أحد أصابر على أذى سمعه من الله, إنهم يجعلون له

ًا وأهو يرزقهم وأيعافيهم» وأقوله: {كل له قانتون} قال ابن أبي وألد
حاتم: أخبرنا أبو سعيد الشج, أخبرنا أسباط عن مطرف عن عطية

عن ابن عباس قال: {قانتين} مصلين, وأقال عكرمة وأأبو مالك:
{كل له قانتون} مقروأن له بالعبودية, وأقال سعيد بن جبير: {كل
له قانتون}, يقول الخلص, وأقال الربيع بن أنس: يقول: {كل له

قانتون} أي: قائم يوم القيامة, وأقال السدي: {كل له قانتون} أي:
مطيعون يوم القيامة, وأقال خصيف عن مجاهد: {كل له قانتون}

ًا فكان, وأقال ًا فكان, وأقال: كن حمار قال: مطيعون, قال كن إنسان
ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانتون مطيعون, قال: طاعة
الكافر في سجود ظله وأهو كاره, وأهذا القول عن مجاهد وأهو

اختيار ابن جرير يجمع القوال كلها وأهو أن القنوت وأالطاعة
وأالستكانة إلى الله وأهو شرعي وأقدري كما قال الله تعالى: {وألله

ًا وأظللهم بالغدوأ ًا وأكره يسجد من في السموات وأالرض طوع
وأالصَاال} وأقد وأرد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد
به, كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يوسف ابن عبد العلى, حدثنا ابن
وأهب, أخبرني عمروأ بن الحارثا أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي

الهيثم, عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم قال: «كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة»,

وأكذا روأاه المام أحمد: عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن
دراج بإسناده مثله, وألكن في هذا السناد ضعف ل يعتمد عليه,

وأرفع هذا الحديث منكر, وأقد يكن من كلم الصحابي أوأ من دوأنه,
وأالله أعلم.

وأقوله تعالى: {بديع السموات وأالرض} أي: خالقهما على غير  
 قال مجاهد وأالسدي: وأهو مقتضى اللغة, وأمنه يقال¹مثال سبق

للشيء المحدثا بدعة, كما جاء في صاحيح مسلم: فإن كل محدثة
بدعة, وأالبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية, كقوله:

وأتارة تكون بدعة لغوية,», «فإن كل محدثة بدعة وأكل بدعة ضللة
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كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صالة
التراوأيح وأاستمرارهم: نعمت البدعة هذه, وأقال ابن جرير: {بديع
السموات وأالرض} مبدعهما, وأإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل,

كما صارف المؤلم إلى الليم, وأالمسمع إلى السميع, وأمعنى المبدع
المنشىء وأالمحدثا, ما ل يسبقه إلى إنشاء مثله وأإحداثه أحد, قال:

ًا لحداثه فيه, ما لم يسبق وألذلك سمي المبتدع في الدين, مبتدع
إليه غيره, وأكذلك كل محدثا قولً أوأ فعلً, لم يتقدم فيه متقدم,

ًا, وأمن ذلك قول أعشى بن ثعلبة في مدح فإن العرب تسميه مبتدع
هوذة بن علي الحنفي:

يدعي إلى قول سادات الرجال إذاأبدوأا له الحزم أوأ ما شاءه 
ابتدعا

أي يحدثا ما شاء, قال ابن جرير: فمعنى الكلم سبحان الله أن 
يكون له وألد, وأهو مالك ما في السموات وأالرض تشهد له جميعها

بدللتها عليه بالوحدانية, وأتقر له بالطاعة, وأهو بارئها وأخالقها
وأموجدها, من غير أصال وأل مثال احتذاها عليه, وأهذا إعلم من الله

لعباده, أن ممن يشهد له بذلك المسيح, الذي أضافوا إلى الله
بنوته, وأإخبار منه لهم, أن الذي ابتدع السموات وأالرض من غير

أصال, وأعلى غير مثال, هو الذي ابتدع المسيح عيسى, من غير وأالد
بقدرته, وأهذا من ابن جرير رحمه الله كلم جيد وأعبارة صاحيحة.
ًا فإنما يقول له كن فيكون} يبين وأقوله تعالى: {وأإذا قضى أمر

ًا وأأراد بذلك تعالى كمال قدرته وأعظيم سلطانه, وأأنه إذا قدر أمر
كونه, فإنما يقول له كن, أي: مرة وأاحدة فيكون, أي: فيوجد, على
ًا أن يقول له وأفق ما أراد كما قال تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئ

كن فيكون}, وأقال تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
كن فيكون}, وأقال تعالى: {وأما أمرنا إل وأاحدة كلمح البصر} وأقال

الشاعر:
ًا فإنمايقول له كن قوله فيكون  إذا ما أراد أمر

ًا, على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره  وأنبه بذلك أيض
الله, قال الله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من

}.تراب ثم قال له كن فيكون
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َقاَل ِلَك  َذ َك ٌءة  َي َنآ آ ِتي أ

ْ َت ْوأ  َأ ّلُه  َنا ال ّلُم َك ُي ْولَ  َل َلُموَن  ْع َي ِذيَن لَ  ّل َقاَل ا َوأ  **
ٍم ْو ِلَق َياِت  َ ّنا ال ّي َب ْد  َق ُهْم  ُب ُلو ُق َهْت  َب َتَشا ِهْم  ِل ْو َق ْثَل  ِهْم ّم ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل ا

ُنوَن ِق  ُيو
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة   

أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: قال رافع بن حريملة
لرسول الله صالى الله عليه وأسلم: يا محمد إن كنت رسولً من

 فأنزل الله في¹الله كما تقول, فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلمه
ذلك من قوله: {وأقال الذين ل يعلمون لول يكلمنا الله أوأ تأتينا

آية}, وأقال مجاهد: {وأقال الذين ل يعلمون لول يكلمنا الله أوأ تأتينا
آية}, قال النصارى تقوله, وأهو اختيار ابن جرير, قال: لن السياق

فيهم, وأفي ذلك نظر, وأحكى القرطبي: {لول يكلمنا الله}, أي:
يخاطبنا بنبوتك يا محمد, (قلت): وأهو ظاهر السياق, وأالله أعلم,
وأقال أبو العالية وأالربيع بن أنس وأقتادة وأالسدي في تفسير هذه

الَية: هذا قول كفار العرب {كذلك قال الذين من قبلهم مثل
قولهم}, قال: هم اليهود وأالنصارى, وأيؤيد هذا القول, وأأن القائلين

ذلك هم مشركو العرب, قوله تعالى: {وأإذا جاءتهم آية قالوا لن
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوأتي رسل الله الله يعلم حيث يجعل

رسالته سيصيب الذين أجرموا صاغار عند الله وأعذاب شديد بما
كانوا يمكروأن} الَية, قوله تعالى: {وأقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر

ًا} إلى قوله: {قل سبحان ربي هل كنت إل لنا من الرض ينبوع
ًا رسولً}, وأقوله تعالى: {وأقال الذين ل يرجون لقاءنا لول بشر

أنزل علينا الملئكة أوأ نرى ربنا} الَية, وأقوله تعالى: {بل يريد كل
ًا منشرة}  إلى غير ذلك من الَيات¹امرىء منهم أن يؤتى صاحف

الدالة على كفر مشركي العرب وأعتوهم وأعنادهم وأسؤالهم ما ل
حاجة لهم به, إنما هو الكفر وأالمعاندة, كما قال من قبلهم من

المم الخالية من أهل الكتابين وأغيرهم, كما قال تعالى: {يسألك
ًا من السماء فقد سألوا موسى أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة}, وأقال تعالى: {وأإذ قلتم يا

موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة}, وأقوله تعالى:
 أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من¹{تشابهت قلوبهم}

تقدمهم في الكفر وأالعناد وأالعتو, كما قال تعالى: {كذلك ما أتى
الذين من قبلهم من رسول إل قالوا ساحر أوأ مجنون أتواصاوا به}
الَية, وأقوله تعالى: {قد بينا الَيات لقوم يوقنون}, أي قد أوأضحنا

الدللت على صادق الرسل, بما ل يحتاج معها إلى سؤال آخر
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وأزيادة أخرى لمن أيقن وأصادق وأاتبع الرسل, وأفهم ما جاؤوأا به عن

الله تبارك وأتعالى, وأأما من ختم الله على قلبه وأسمعه, وأجعل
على بصره غشاوأة, فأوألئك قال الله فيهم: {إن الذين حقت عليهم
كلمة ربك ل يؤمنون وألو جاءتهم كل آية حتى يروأا العذاب الليم}.

ِم ْلَجِحي َأصْاَحاِب ا َعْن  َأُل  ُتْس َوألَ  ًا  ِذير َن َوأ ًا  َبِشير ّق  ْلَح ِبا َناَك  ْل َأْرَس ّنا  ِإ  ** 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن صاالح أخبرنا   

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري, عن شيبان النحوي,
ّنبي صالى الله عليه أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن ال

ًا}, ًا وأنذير وأسلم, قال: «أنزلت علّي {إنا أرسلناك بالحق بشير
ًا من النار», وأقوله: {وأل تسأل عن ًا بالجنة وأنذير قال: بشير

أصاحاب الجحيم} قراءة أكثرهم وأل تسأل بضم التاء, على الخبر
وأفي قراءة أبي بن كعب, وأما تسأل, وأفي قراءة ابن مسعود وألن
تسأل عن أصاحاب الجحيم, نقلها ابن جرير, أي: ل نسالك عن كفر
من كفر بك كقوله: {فإنما عليك البلغ وأعلينا الحساب}, وأكقوله

تعالى: {فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر} الَية, وأكقوله
تعالى: {نحن أعلم بما يقولون وأما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن

 وأأشباه ذلك من الَيات, وأقرأ آخروأن: «وأل تسأل¹من يخاف وأعيد}
عن أصاحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي, أي: ل تسأل عن

حالهم, كما قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة
عن محمد بن كعب القرظي, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم: «ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت

شعري ما فعل أبواي ؟» فنزلت: {وأل تسأل عن أصاحاب الجحيم},
فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وأجل, وأروأاه ابن جرير عن أبي

كريب عن وأكيع عن موسى بن عبيدة, وأقد تكلموا فيه عن محمد
بن كعب بمثله, وأقد حكاه القرطبي, عن ابن عباس وأمحمد بن

كعب, قال القرطبي: وأهذا كما يقال ل تسأل عن فلن, أي: قد بلغ
فوق ما تحسب, وأقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى
آمنا به, وأأجبنا عن قوله: «أبي وأأباك في النار», (قلت): وأالحديث

المروأي في حياة أبويه عليه السلم, ليس في شيء من الكتب
الستة وأل غيرها, وأإسناده ضعيف, وأالله أعلم.

ثم قال ابن جرير: وأحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج  
ّنبي صالى الله عن ابن جريج, أخبرني داوأد بن أبي عاصام به, أن ال
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عليه وأسلم قال ذات يوم: «أين أبواي» ؟ فنزلت: {إنا أرسلناك

ًا وأل تسأل عن أصاحاب الجحيم}, وأهذا مرسل ًا وأنذير بالحق بشير
جرير هذا القول المروأي, عن محمد بن كالذي قبله, وأقد رد ابن

كعب وأغيره في ذلك, لستحالة الشك من الرسول صالى الله عليه
وأسلم في أمر أبويه, وأاختار القراءة الوألى, وأهذا الذي سلكه ههنا

فيه نظر, لحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لبويه, قبل أن
يعلم أمرهما, فلما علم ذلك تبرأ منهما, وأأخبر عنهما أنهما من أهل
النار, كما ثبت هذا في الصحيح, وألهذا أشباه كثيرة وأنظائر وأل يلزم

ما ذكر ابن جرير, وأالله أعلم.
وأقال المام أحمد: أخبرنا موسى بن داوأد حدثنا فليح بن سليمان,  

عن هلل بن علي عن عطاء بن يسار, قال: لقيت عبد الله بن
عمروأ بن العاص, فقلت: أخبرني عن صافة رسول الله صالى الله

عليه وأسلم في التوراة فقال: أجل وأالله إنه لموصاوف في التوراة
ًا¹بصفته في القرآن ًا وأنذير ًا وأمبشر  يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد

ًا للميين, وأأنت عبدي وأرسولي سميتك المتوكل, ل فظ وأل وأحرز
غليظ وأل صاخاب في السواق, وأل يدفع بالسيئة السيئة, وألكن يعفو
وأيغفر وألن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء, بأن يقولوا ل إله إل

ًا. انفرد بإخراجه ًا غلف ًا وأقلوب ًا صام ًا وأآذان ًا عمي الله فيفتح به أعين
البخاري, فروأاه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به, وأقال
تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلل: وأقال سعيد بن هلل عن
عطاء عن عبد الله بن سلم, وأروأاه في التفسير عن عبد الله عن

عبد العزيز بن أبي سلمة, عن هلل عن عطاء عن عبد الله بن
عمروأ بن العاص به فذكر نحوه, فعبد الله هذا هو ابن صاالح, كما

صارح به في كتاب الدب, وأزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد الله
بن رجاء, وأقد روأاه الحافظ أبو بكر بن مردوأيه في تفسير هذه الَية

من البقرة, عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن
البراء, عن المعافى بن سليمان عن فليح به وأزاد: قال عطاء: ثم
ًا قال لقيت كعب الحبار فسألته, فما اختلفا في حرف إل أن كعب

ًا. ًا غلوف ًا صامومى, وأقلوب ًا عمومى, وأآذان بلغته: أعين

ِإّن ُقْل  ُهْم  َت ّل َع ِم ِب ّت َت ّتَى  َى َح ّنَصاَر َوألَ ال ُد  ُهو َي ْل َعنَك ا َتْرَضَى  َلْن  َوأ  **
ِم ْل ِع ْل َءَك ِمَن ا ِذي َجآ ّل َد ا ْع َب ُهْم  َء َوآ ْه َأ ْعَت  َب ّت ِئِن ا َل َوأ َى  َد ُه ْل َو ا ُه ِه  ّل َدى ال ُه
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َنُه ُلو ْت َي َتاَب  ِك ْل ُهُم ا َنا ْي َت ِذيَن آ ّل ٍر *  ا َنِصي َوألَ  ِلّي  َوأ ِه ِمن  ّل َلَك ِمَن ال َما 

ْلَخاِسُروأَن  ُهُم ا ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف ِه  ِب ُفْر  ْك َي َوأمن  ِه  ِب ُنوَن  ْؤِم ُي ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ِه  ِت َوأ َ ِتل ّق  َح
قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: {وألن ترضى عنك اليهود   

وأل النصارى حتى تتبع ملتهم} وأليست اليهود يا محمد وأل النصارى
ًا, فدع طلب ما يرضيهم وأيوافقهم, وأأقبل على براضية عنك أبد

طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق, وأقوله
تعالى: {قل إن هدى الله هو  الهدى} أي: قل يا محمد إن هدى
الله الذي بعثني به هو الهدى, يعني هو الدين المستقيم الصحيح

الكامل الشامل, قال قتادة في قوله: {قل إن هدى الله هو
ًا صالى الله عليه وأسلم الهدى} قال: خصومة علمها الله محمد

وأأصاحابه يخاصامون بها أهل الضللة, قال قتادة: وأبلغنا أن رسول
الله صالى الله عليه وأسلم كان يقول: «ل تزال طائفة من أمتي

يقاتلون على الحق, ظاهرين ل يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر
الله», (قلت): هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن

عمروأ, {وألئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من
الله من وألي وأل نصير} فيه تهديد وأوأعيد شديد للمة, عن اتباع
ًا طرائق اليهود وأالنصارى بعد ما علموا من القرآن وأالسنة, عياذ

 وأقد استدل¹بالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول وأالمر لمته
كثير من الفقهاء بقوله: {حتى تتبع ملتهم} حيث أفرد الملة على

أن الكفر كله ملة وأاحدة, كقوله تعالى: {لكم دينكم وألي دين}
فعلى هذا ل يتوارثا المسلمون وأالكفار, وأكل منهم يرثا قرينه

سواء كان من أهل دينه أم ل, لنهم كلهم ملة وأاحدة وأهذا مذهب
الشافعي وأأبي حنيفة وأأحمد في روأاية عنه, وأقال في الروأاية

الخرى كقول مالك, إنه ل يتوارثا أهل ملتين شتى, كما جاء في
الحديث, وأالله أعلم. وأقوله: {الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق

تلوأته} قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود وأالنصارى,
وأهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وأاختاره ابن جرير, وأقال
سعيد عن قتادة: هم أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم,

وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن موسى وأعبد الله
بن عمران الصابهاني, قال: أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن

زيد, عن أبيه عن عمر بن الخطاب {يتلونه حق تلوأته} قال: إذا مر
بذكر الجنة سأل الله الجنة, وأإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار,

وأقال أبو العالية: قال ابن مسعود: وأالذي نفسي بيده إن حق تلوأته
أن يحل حلله, وأيحرم حرامه, وأيقرأه كما أنزله الله, وأل يحرف
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ًا على غير تأوأيله, وأكذا روأاه الكلم عن مواضعه, وأل يتأوأل منه شيئ

عبد الرزاق, عن معمر عن قتادة وأمنصور بن المعتمر عن ابن
مسعود, قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الَية

 قال¹قال: يحلون حلله وأيحرمون حرامه وأل يحرفونه عن مواضعه
ابن أبي حاتم: وأروأي عن ابن مسعود نحو ذلك, وأقال الحسن

البصري: يعملون بمحكمه وأيؤمنون بمتشابهه, وأيكلون ما أشكل
عليهم إلى عالمه, وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو زرعة أخبرنا

إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داوأد بن أبي هند,
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: {يتلونه حق تلوأته} قال:

يتبعونه حق اتباعه, ثم قرأ: {وأالقمر إذا تلها} يقول: اتبعها قال:
وأروأي عن عكرمة وأعطاء وأمجاهد وأأبي رزين وأإبراهيم النخعي نحو

ذلك. وأقال سفيان الثوري: أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن
مسعود, في قوله: {يتلونه حق تلوأته} قال: يتبعونه حق اتباعه,
قال القرطبي: وأروأى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن

ّنبي صالى الله عليه وأسلم في قوله: {يتلونه حق تلوأته} عمر عن ال
قال: «يتبعونه حق اتباعه» ثم قال في إسناده غير وأاحد من
المجهولين فيما ذكره الخطيب إل أن معناه صاحيح. وأقال أبو

موسى الشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وأعن
عمر بن الخطاب: هم الذين إذا مروأا بآية رحمة سألوها من الله,

وأإذا مروأا بآية عذاب استعاذوأا منها, قال: وأقد روأي هذا المعنى عن
ّنبي صالى الله عليه وأسلم أنه كان إذا مّر بآية رحمة سأل, وأإذا مّر ال

بآية عذاب تعوذ, وأقوله: {أوألئك يؤمنون به} خبر عن {الذين
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلوأته} أي: من أقام كتابه من أهل

الكتب المنزلة على النبياء المتقدمين حق إقامته, آمن بما أرسلتك
به يا محمد, كما قال تعالى: {وألو أنهم أقاموا التوراة وأالنجيل وأما

أنزل إليهم من ربهم لكلوا من فوقهم وأمن تحت أرجلهم} الَية,
{قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وأالنجيل
وأما أنزل إليكم من ربكم} أي: إذا أقمتموها حق القامة وأآمنتم بها

حق اليمان وأصادقتم ما فيها من الخبار بمبعث محمد صالى الله
عليه وأسلم وأنعته وأصافته وأالمر باتباعه وأنصره وأموازرته, قادكم

ذلك إلى الحق وأاتباع الخير في الدنيا وأالَخرة كما قال تعالى:
ًا عندهم في {الذين يتبعون الرسول النبي المي الذي يجدوأنه مكتوب

التوراة وأالنجيل} الَية, وأقال تعالى: {قل آمنوا به أوأ ل تؤمنوا إن
ًا الذين أوأتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخروأن للذقان سجد
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وأيقولون سبحان ربنا إن كان وأعد ربنا لمفعولً} أي: إن كان ما

ًا, وأقال تعالى: وأعدنا به من شأن محمد صالى الله عليه وأسلم لواقع
{الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وأإذا يتلى عليهم
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أوألئك
يؤتون أجرهم مرتين بما صابروأا وأيدرؤوأن بالحسنة السيئة وأمما

رزقناهم ينفقون} وأقال تعالى: {وأقل للذين أوأتوا الكتاب وأالميين
ءأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوأا وأإن تولوا فإنما عليك البلغ وأالله

بصير بالعباد} وألهذا قال تعالى: {وأمن يكفر به فأوألئك هم
الخاسروأن} كما قال تعالى: {وأمن يكفر به من الحزاب فالنار

موعده} وأفي الصحيح: «وأالذي نفسي بيده ل يسمع بي أحد من
هذه المة, يهودي وأل نصراني ثم ل يؤمن بي إل دخل النار».

ُكْم ُت ْل َفّض ّني  َأ َوأ ُكْم  ْي َل َع َعْمُت  ْن َأ ِتَي  ّل ِتَي ا ْعَم ِن ْا  ُكُروأ ْذ ِئيَل ا ِإْسَرا ِني  َب َيا  **
َبُل ُيْق َوألَ  ًا  ْيئ ْفٍس َش ّن َعن  ٌءس  ْف َن ِزي  َتْج ًا لّ  ْوم َي ْا  ُقو ّت َوأا َلِميَن *   َعا ْل َلى ا َع

ُينَصُروأَن ُهْم  َوألَ  ٌءة  َع َفا َها َش ُع َف َتن َوألَ  ٌءل  ْد َع َها  ْن  ِم
قد تقدم نظير هذه الَية في صادر السورة وأكررت ههنا للتأكيد   

وأالحث على اتباع الرسول النبي المي الذي يجدوأن صافته في
كتبهم نعته وأاسمه وأأمره وأأمته فحذرهم من كتمان هذا, وأكتمان ما

أنعم به عليهم وأأمرهم أن يذكروأا نعمة الله عليهم من النعم
الدنيوية وأالدينية وأل يحسدوأا بني عمهم من العرب على ما رزقهم

الله من إرسال الرسول الخاتم منهم, وأل يحملهم ذلك على الحسد
على مخالفته وأتكذيبه وأالحيد عن موافقته, صالوات الله وأسلمه

ًا إلى يوم الدين. عليه دائم

ّناِس ِلل ُلَك  ّني َجاِع ِإ َقاَل  ُهّن  َتّم َأ َف ِلَماٍت  َك ِب ّبُه  ِهيَم َر ْبَرا ِإ َلَى  َت ْب ِذ ا ِإ َوأ  **
ِلِميَن ّظا ِدي ال ْه َع َناُل  َي َقاَل لَ  ِتي  ّي ُذّر َوأِمن  َقاَل  ًا   ِإَمام

ًا على شرف إبراهيم خليله عليه السلم وأأن    يقول تعالى منبه
ًا للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما الله تعالى جعله إمام
كلفه الله تعالى به من الوأامر وأالنواهي, وألهذا قال: {وأإذ ابتلى

إبراهيم ربه بكلمات} أي: وأاذكر يا محمد لهؤلء المشركين وأأهل
ينتحلون ملة إبراهيم وأليسوا عليها وأإنما الذي هو الكتابين الذين

عليها مستقيم فأنت وأالذين معك من المؤمنين, اذكر لهؤلء ابتلء
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الله إبراهيم أي: اختباره له بما كلفه به من الوأامر وأالنواهي
(فأتمهن) أي: قام بهن كلهن كما قال تعالى: {وأإبراهيم الذي

وأفى} أي: وأفي جميع ما شرع له فعمل به صالوات الله عليه وأقال
ًا وألم يك من المشركين ًا لله حنيف تعالى: {إن إبراهيم كان أمة قانت

ًا لنعمه اجتباه وأهداه إلى صاراط مستقيم * وأآتيناه في * شاكر
الدنيا حسنة وأإنه في الَخرة لمن الصالحين * ثم أوأحينا إليك أن

ًا وأما كان من المشركين} وأقال تعالى: {قل اتبع ملة إبراهيم حنيف
ًا ًا ملة إبراهيم حنيف ًا قيم إنني هداني ربي إلى صاراط مستقيم * دين
ًا وأل وأما كان من المشركين}, وأقال تعالى: {ما كان إبراهيم يهودي
ًا وأما كان من المشركين * إن أوألى ًا مسلم ًا وألكن كان حنيف نصراني

الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وأهذا النبي وأالذين آمنوا وأالله وألي
المؤمنين}, وأقوله تعالى: {بكلمات} أي: بشرائع وأأوأامر وأنواه,

فإن الكلمات تطلق, وأيراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن
مريم عليها السلم: {وأصادقت بكلمات ربها وأكتبه وأكانت من

القانتين} وأتطلق, وأيراد بها الشرعية, كقوله تعالى: {وأتمت كلمة
ًا وأعدلً} أي: كلماته الشرعية, وأهي إما خبر صادق, وأإما ربك صادق
ًا, وأمن ذلك هذه الَية الكريمة: {وأإذ ًا أوأ نهي طلب عدل إن كان أمر

ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن}, أي: قام بهن قال: {إني
ًا} أي: جزاء على ما فعل, كما قام بالوأامر جاعلك للناس إمام
ًا يقتدى به وأيحتذى وأترك الزوأاجر جعله الله للناس قدوأة, وأإمام

حذوأه.
وأقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل  

عليه السلم, فروأي عن ابن عباس في ذلك روأايات, فقال عبد
الرزاق, عن معمر عن قتادة قال ابن عباس: ابتله الله بالمناسك,
وأكذا روأاه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وأقال

ًا, أخبرنا معمر عن ابن طاوأس عن أبيه عن ابن عبد الرزاق أيض
عباس {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات}, قال: ابتله بالطهارة

خمس في الرأس وأخمس في الجسد, في الرأس قص الشارب
وأالمضمضة وأالستنشاق وأالسواك وأفرق الرأس, وأفي الجسد

تقليم الظفار وأحلق العانة وأالختان وأنتف البط وأغسل أثر الغائط
وأالبول بالماء, قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن سعيد بن المسيب

وأمجاهد وأالشعبي وأالنخعي, وأأبي صاالح وأأبي الجلد نحو ذلك,
(قلت): وأقريب من هذا ما ثبت في صاحيح مسلم عن عائشة رضي
الله عنها, قالت: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «عشر من
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الفطرة: قص الشارب وأإعفاء اللحية وأالسواك وأاستنشاق الماء
وأقص الظفار وأغسل البراجم وأنتف البط وأحلق العانة وأانتقاص

الماء, وأنسيت العاشرة إل أن تكون المضمضة». قال وأكيع: انتقاص
ّنبي الماء يعني الستنجاء, وأفي الصحيحين عن أبي هريرة عن ال
صالى الله عليه وأسلم قال: «الفطرة خمس: الختان وأالستحداد

وأقص الشارب وأتقليم الظفار وأنتف البط», وألفظه لمسلم. وأقال
ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد العلى قراءة, أخبرنا ابن وأهب,
أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني

عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الَية: {وأإذ ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قال: عشر ست في النسان وأأربع

في المشاعر, فأما التي في النسان حلق العانة, وأنتف البط
وأالختان, وأكان ابن هبيرة يقول: هؤلء الثلثة وأاحدة, وأتقليم الظفار

وأقص الشارب وأالسواك وأغسل يوم الجمعة, وأالربعة التي في
المشاعر: الطواف وأالسعي بين الصفا وأالمروأة وأرمي الجمار

وأالفاضة. وأقال داوأد بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه
قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إل إبراهيم, قال الله
تعالى: {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قلت له: وأما

الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ قال: السلم ثلثون
ًا منها عشر آيات في براءة {التائبون العابدوأن} إلى آخر الَية, سهم
وأعشر آيات في أوأل سورة: {قد أفلح المؤمنون}, وأ {سأل سائل

بعذاب وأاقع} وأعشر آيات في الحزاب: {إن المسلمين
وأالمسلمات} إلى آخر الَية فأتمهن كلهن فكتبت له براءة, قال

الله: {وأإبراهيم الذي وأفى} هكذا روأاه الحاكم وأأبو جعفر بن جرير
وأأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داوأد بن أبي هند وأهذا لفظ

 وأقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد¹ابن أبي حاتم
عن سعيد أوأ عكرمة عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله

بهن إبراهيم فأتمهن, فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم,
وأمحاجته نمروأذ في الله حين وأقفه على ما وأقفه عليه من خطر

المر الذي فيه خلفه, وأصابره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في
الله على هول ذلك من أمرهم, وأالهجرة بعد ذلك من وأطنه وأبلده
في الله حين أمره بالخروأج عنهم وأما أمره به من الضيافة وأالصبر
عليها بنفسه وأماله, وأما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما

مضى على ذلك من الله كله وأأخلصه للبلء, قال الله له: {أسلم
قال أسلمت لرب العالمين} على ما كان من خلف الناس
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وأفراقهم. وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الشج أخبرنا

إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن, يعني البصري {وأإذ
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قال: ابتله بالكوكب فرضي

عنه, وأابتله بالقمر فرضي عنه, وأابتله بالشمس فرضي عنه,
وأابتله بالهجرة فرضي عنه, وأابتله بالختان فرضي عنه, وأابتله

 وأقال ابن جرير: أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد¹بابنه فرضي عنه
بن زريع, أخبرنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: أي وأالله

لقد ابتله بأمر فصبر عليه, ابتله بالكوكب وأالشمس وأالقمر,
فأحسن في ذلك وأعرف أن ربه دائم ل يزوأل, فوجه وأجهه للذي
ًا, وأما كان من المشركين, ثم ابتله فطر السموات وأالرض حنيف
ًا إلى بالهجرة, فخرج من بلده وأقومه, حتى لحق بالشام مهاجر

الله, ثم ابتله بالنار قبل الهجرة, فصبر على ذلك, وأابتله بذبح ابنه
وأالختان, فصبر على ذلك, وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن
سمع الحسن يقول في قوله: {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات}
قال: ابتله الله بذبح وألده وأبالنار وأبالكوكب وأالشمس وأالقمر,

وأقال أبو جعفر بن جرير: أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة,
أخبرنا أبو هلل عن الحسن {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات}, قال:
ًا, وأقال العوفي في ابتله بالكوكب وأبالشمس وأالقمر, فوجده صاابر
تفسيره عن ابن عباس: {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن}
ًا} وأمنهن {وأإذ يرفع إبراهيم فمنهن {قال إني جاعلك للناس إمام

القواعد من البيت وأإسماعيل} وأمنهن الَيات في شأن المنسك
وأالمقام الذي جعل لبراهيم وأالرزق الذي رزق ساكنوا البيت,

 وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الحسن بن¹وأمحمد بعث في دينهما
محمد بن الصباح, أخبرنا شبابة عن وأرقاء عن ابن أبي نجيح عن

مجاهد, في قوله تعالى: {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن}
قال الله لبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال: تجعلني للناس

ًا ؟ قال: نعم, قال: وأمن ذريتي ؟ قال: {ل ينال عهدي إمام
الظالمين}, قال: تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال: نعم, قال:
ًا ؟ قال: نعم, قال: وأتجعلنا مسلمين لك وأمن ذريتنا أمة وأأمن

مسلمة لك ؟ قال: نعم, قال: وأترزق أهله من الثمرات من آمن
منهم بالله ؟ قال: نعم, قال ابن نجيح: سمعته عن عكرمة فعرضته
على مجاهد فلم ينكره, وأهكذا روأاه ابن جرير من غير وأجه عن ابن

أبي نجيح عن مجاهد, وأقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد, {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قال: ابتلي
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ًا قال وأمن ذريتي قال بالَيات التي بعدها {إني جاعلك للناس إمام

ل ينال عهدي الظالمين} وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن
أنس: {وأإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} قال: الكلمات {إني جاعلك
ًا} وأقوله: ًا} وأقوله: {وأإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأأمن للناس إمام
{وأاتخذوأا من مقام إبراهيم مصلى} وأقوله: {وأعهدنا إلى إبراهيم

وأإسماعيل} الَية, وأقوله: {وأإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وأإسماعيل} الَية, قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن

إبراهيم, وأقال السدي: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه: {ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا وأاجعلنا مسلمين لك وأمن

ذريتنا أمة مسلمة لك} {ربنا وأابعث فيهم رسولً منهم} وأقال
القرطبي: وأفي الموطأ وأغيره, عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد
بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلم أوأل من اختتن وأأوأل من

ضاف الضيف, وأأوأل من قلم أظفاره, وأأوأل من قص الشارب,
وأأوأل من شاب فلما رأى الشيب, قال: ما هذا ؟ قال: وأقار, قال: يا
ًا. وأذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه رب زدني وأقار
قال: أوأل من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلم, قال غيره:

وأأوأل من بّرد البريد وأأوأل من ضرب بالسيف, وأأوأل من استاك,
وأأوأل من استنجى بالماء, وأأوأل من لبس السراوأيل, وأروأي عن
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن
أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم, وأإن أتخذ العصا فقد اتخذها
أبي إبراهيم» (قلت): هذا حديث ل يثبت, وأالله أعلم. ثم شرع

القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الشياء من الحكام الشرعية.
قال أبو جعفر بن جرير ما حاصاله: أنه يجوز أن يكون المراد  

بالكلمات جميع ما ذكر وأجائز أن يكون بعض ذلك وأل يجوز الجزم
بشيء منها أنه المراد على التعيين إل بحديث أوأ إجماع, قال: وألم

يصح في ذلك خبر بنقل الواحد وأل بنقل الجماعة الذي يجب
ّنبي صالى الله عليه وأسلم التسليم له. قال: غير أنه قد روأي عن ال
في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به أبو كريب, أخبرنا
شدين بن سعد, حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس

ّنبي صالى الله عليه وأسلم يقول: «أل أخبركم لم سمى قال: كان ال
الله إبراهيم خليله, الذي وأفى ؟ لنه كان يقول كلما أصابح وأكلما

أمسى: {سبحان الله حين تمسون وأحين تصبحون * وأله الحمد في
ًا وأحين تظهروأن} إلى آخر الَية» قال: السموات وأالرض وأعشي
وأالَخر: ما حدثنا به أبو كريب, أخبرنا الحسن عن عطية, أخبرنا
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إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم: {وأإبراهيم الذي وأفى} قال:
«أتدروأن ما وأفى ؟» قالوا: الله وأرسوله أعلم, قال: «وأفى عمل

يومه أربع ركعات في النهار» وأروأاه آدم في تفسيره عن حماد بن
سلمة وأعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن
جعفر بن الزبير به, ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين, وأهو

كما قال: فإنه ل يجوز روأايتهما إل ببيان ضعفهما, وأضعفهما من
وأجوه عديدة, فإن كلً من السندين مشتمل على غير وأاحد من

الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه, وأالله أعلم.
ثم قال ابن جرير: وألو قال قائل: إن الذي قاله مجاهد وأأبو صاالح
وأالربيع بن أنس أوألى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان
ًا} وأقوله: {وأعهدنا إلى ًا لن قوله: {إني جاعلك للناس إمام مذهب
إبراهيم وأإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين} الَية, وأسائر الَيات
التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى

بهن إبراهيم, (قلت): وأالذي قاله أوألً من أن الكلمات تشمل جميع
ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد وأمن قال مثله

لن السياق يعطي غير ما قالوه, وأالله أعلم.
وأقوله قال: {وأمن ذريتي} قال: {ل ينال عهدي الظالمين} لما  

ًا سأل الله أن تكون الئمة من بعده من جعل الله إبراهيم إمام
ذريته فأجيب إلى ذلك وأأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأأنه ل

ينالهم عهد الله وأل يكونون أئمة فل يقتدى بهم, وأالدليل على أنه
أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: {وأجعلنا في

ذريته النبوة وأالكتاب} فكل نبي أرسله الله, وأكل كتاب أنزله الله
 وأأما قوله¹بعد إبراهيم ففي ذريته صالوات الله وأسلمه عليه

تعالى: {قال ل ينال عهدي الظالمين} فقد اختلفوا في ذلك. فقال
خصيف عن مجاهد في قوله: {قال ل ينال عهدي الظالمين} قال:

إنه سيكون في ذريتك ظالمون, وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد
{قال ل ينال عهدي الظالمين} قال: ل يكون لي إمام ظالم, وأفي

ًا يقتدى به. وأقال سفيان عن منصور عن ًا ظالم روأاية: ل أجعل إمام
مجاهد في قوله تعالى: {قال ل ينال عهدي الظالمين} قال: ل
يكون إمام ظالم يقتدى به. وأقال ابنأبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا

ِإسماعيل أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله: مالك بن 
ًا يقتدى ِإمام ًا فأجعله  {وأمن ذريتي} قال أما من كان منهم صاالح

ًا فل وأل نعمة عين. وأقال سعيد بن جبير به, وأأما من كان ظالم
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ِإمام ظالم, {لينال عهدي الظالمين} المراد به المشرك ل يكون 
ِإني ِإمام مشرك, وأقال ابن جريج عن عطاء قال: { يقول ل يكون 

ًا} قال وأمن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريته ِإمام جاعلك للناس 
ًا, قلت لعطاء ما عهده ؟ قال أمره, وأقال ابن أبي حاتم ًا ظالم ِإمام
ِإلّي أخبرنا الفريابي حدثنا أخبرنا عمروأ بن ثور القيساري فيما كتب 
إسماعيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس, قال:

ًا قال وأمن ذريتي فأبى أن ِإمام ِإني جاعلك للناس  ِلبراهيم  قال الله 
ِإسحاق يفعل ثم قال {ل ينال عهدي الظالمين} وأقال محمد ابن 

عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أوأ عكرمة عن ابن عباس {قال
وأمن ذريتي قال ل ينال عهدي الظالمين} يخبره أنه كائن في ذريته
ِإن كان من ًا من أمره وأ ظالم ل ينال عهده وأل ينبغي أن يوليه شيئ

ذرية خليله, وأمحسن ستنفذ فيه دعوته وأتبلغ له ما أراد من مسألته.
وأقال العوفي عن ابن عباس {ل ينال عهدي الظالمين} قال يعني:
ل عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه, وأقال ابن جرير حدثنا

ِإسرائيل عن مسلم ِإسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن 
العور عن مجاهد عن ابن عباس قال {ل ينال عهدي الظالمين}

ِإن عاهدته أنقضه وأروأي عن مجاهد قال ليس للظالمين عهد وأ
وأعطاء وأمقاتل بن حيان نحو ذلك, وأقال الثوري عن هاروأن بن
عنترة عن أبيه قال ليس لظالم عهد, وأقال عبد الرزاق أخبرنا

معمر عن قتادة في قوله: {ل ينال عهدي الظالمين} قال ل ينال
عهد الله في الَخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن

ِإبراهيم النخعي وأعطاء وأعكرمة, وأقال به وأأكل وأعاش, وأكذا قال 
ِإلى عباده دينه يقول ل ينال دينه الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد 

ِإسحاق وأمن الظالمين, أل ترى أنه قال: {وأباركنا عليه وأعلى 
ذريتهما محسن وأظالم لنفسه مبين} يقول ليس كل ذريتك

ِإبراهيم على الحق, وأكذا روأي عن أبي العالية وأعطاء وأمقاتل بن يا
ّوأ لي يعصيني وأل حيان وأقال جويبر عن الضحاك ل ينال طاعتي عد

ًا يطيعني. وأقال الحافظ أبو بكر بن مردوأيه: أخبرنا عبد أنحلها إل وألي
الرحمن بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد

السدي, حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني, أخبرنا وأكيع عن العمش
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي

طالب عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: {ل ينال عهدي
ِإل في المعروأف, وأقال السدي: {ل ينال الظالمين} قال ل طاعة 

عهدي الظالمين} يقول عهدي نبوتي ـ فهذه أقوال مفسري
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السلف في هذه الَية, على ما نقله ابن جرير وأابن أبي حاتم

ِإن كانت ظاهرة رحمهما الله تعالى وأاختار ابن جرير أن هذه الَية وأ
ِإعلم من الله ًا, ففيها  ِلمامة ظالم في الخبر, أنه ل ينال عهد الله با

ِلبراهيم الخليل عليه السلم, أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم
لنفسه كما تقدم عن مجاهد وأغيره. وأالله أعلم. وأقال ابن خويز

ًا ًا وأل مفتي منداد المالكي: الظالم ل يصلح أن يكون خليفة وأل حاكم
ًا. ًا وأل راوأي وأل شاهد

ِهيَم ْبَرا ِإ ِم  َقا ْا ِمن ّم ُذوأ ّتِخ َوأا ًا  َأْمن َوأ ّناِس  ّلل َبًة  َثا ْيَت َم َب ْل َنا ا ْل َع ْذ َج ِإ َوأ  **
ِفيَن ِئ ّطا ِلل ِتَي  ْي َب ّهَرا  َط َأن  ِإْسَماِعيَل  َوأ ِهيَم  ْبَرا ِإ َلَى  ِإ َنآ  ْد ِه َع َوأ ّلى  ُمَص

ًا َلد َب َذا  َهـ َعْل  ِهيُم َرّب اْج ْبَرا ِإ َقاَل  ْذ  ِإ َوأ ِد *   ّكِع الّسُجو َوأالّر ِكِفيَن  َعا ْل َوأا
َقاَل ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُهْم  ْن ّثَمَراِت َمْن آَمَن ِم َلُه ِمَن ال ْه َأ ْق  َوأاْرُز ًا  آِمن
ْلَمِصيُر * ْئَس ا ِب َوأ ِر  ّنا َذاِب ال َع َلَى  ِإ ُه  َطّر َأْض ُثّم  ِليلً  َق ُعُه  ّت ُأَم َف َفَر  َك َوأَمن 

ّنَك ِإ ّنآ  ّبْل ِم َق َت َنا  ّب ِإْسَماِعيُل َر َوأ ْيِت  َب ْل َد ِمَن ا َواِع َق ْل ِهيُم ا ْبَرا ِإ ُع  َف َيْر ْذ  ِإ َوأ
ُأّمًة َنآ  ِت ّي ُذّر َوأِمن  َلَك  ْيِن  ِلَم َنا ُمْس ْل َع َوأاْج َنا  ّب ِليُم *  َر َع ْل ُع ا َأنَت الّسِمي

ّواُب الّرِحيُم  ّت َأنَت ال ّنَك  ِإ َنآ  ْي َل َع ُتْب  َوأ َنا  َك َناِس َنا َم ِر َأ َوأ ّلَك  ِلَمًة  ّمْس
ِهيَم   ْبَرا ِإ ِم  َقا ْا ِمن ّم ُذوأ ّتِخ َوأا ًا  َأْمن َوأ ّناِس  ّلل َبًة  َثا ْيَت َم َب ْل َنا ا ْل َع ْذ َج ِإ َوأ

ِإذ جعلنا البيت ّلى قال العوفي: عن ابن عباس قوله تعالى: {وأ ُمَص
ِإلى ًا, يأتونه ثم يرجعون  مثابة للناس} يقول: ل يقضون فيه وأطر
ِإليه, وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أهليهم ثم يعودوأن 
مثابة للناس يقول يثوبون, روأاهما ابن جرير. وأقال ابن أبي حاتم:

ِإسرائيل عن مسلم عن أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء, أخبرنا 
ِإذ جعلنا البيت مثابة مجاهد عن ابن عباس, في قوله تعالى: {وأ

ِإليه ثم يرجعون, قال وأروأي عن أبي العالية للناس} قال: يثوبون 
وأسعيد بن جبير, في روأاية وأعطاء وأمجاهد وأالحسن وأعطية وأالربيع

ابن أنس وأالضحاك نحو ذلك, وأقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم
ابن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم, قال: قال أبو عمروأ يعني
ِإذ جعلنا الوأزاعي, حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: {وأ

البيت مثابة للناس} قال لينصرف عنه منصرف, وأهو يرى أنه قد
ًا, وأحدثني يونس عن ابن وأهب قال: قال ابن زيد قضى منه وأطر
ِإليه من البلدان كلها ِإذ جعلنا البيت مثابة للناس} قال يثوبون  {وأ

وأيأتونه, وأما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى أوأرده
القرطبي:
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ًا لهمليس منه الدهر يقضون الوطر  جعل البيت مثاب

وأقال سعيد ابن جبير في الروأاية الخرى وأعكرمة وأقتادة وأعطاء  
ًا} قال الضحاك عن ًا {وأأمن الخراساني {مثابة للناس} أي مجمع
ًا للناس. وأقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن ابن عباس: أي أمن
ًا} يقول ِإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأأمن أنس عن أبي العالية {وأ

ًا من العدوأ وأأن يجعل فيه السلح, وأقد كانوا في الجاهلية وأأمن
يتخطف الناس من حولهم وأهم آمنون ليسبون, وأروأي عن مجاهد
ًا. وأعطاء وأالسدي وأقتادة وأالربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمن

وأمضمون ما فسر به هؤلء الئمة هذه الَية أن الله تعالى يذكر  
ًا, من كونه مثابة ًا وأقدر ًا به شرع شرف البيت وأما جعله موصاوف
ِإليه, وأل تقضي ِإليه الروأاح, وأتحن  للناس, أي جعله محلً تشتاق 

ِإليه كل عام استجابة من الله تعالى, لدعاء ًا وألو ترددت  منه وأطر
ِإبراهيم عليه السلم, في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي خليله 
ًا ِإلى أن قال: {ربنا وأتقبل دعاء} وأيصفه تعالى بأنه جعله آمن ِإليهم, 

ًا, وأقال من دخله أمن, وألو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمن
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أوأ أخيه
فيه, فل يعرض له, كما وأصاف في سورة المائدة في قوله تعالى:

ًا للناس} أي يدفع عنهم {جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام
بسبب تعظيمها السوء, كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا

ِإل لشرف البيت, لطبق الله السماء على الرض, وأما هذا الشرف 
ِلبراهيم ِإذ بوأنا  بانيه أوألً, وأهو خليل الرحمن, كما قال تعالى: {وأ

ِإن أوأل بيت ًا}. وأقال تعالى: { مكان البيت أن لتشرك بي شيئ
ًا وأهدى للعالمين * فيه آيات بينات وأضع للناس للذي ببكة مبارك
ًا} وأفي هذه الَية الكريمة, نبه ِإبراهيم وأمن دخله كان آمن مقام 
ِإبراهيم مع المر بالصلة عنده. فقال {وأاتخذوأا من على مقام 

ِإبراهيم مصلى}, وأقد اختلف المفسروأن في المراد بالمقام مقام 
ما هو, فقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمروأ بن شبة النميري, حدثنا أبو
خلف, يعني عبد الله بن عيسى, أخبرنا داوأد بن أبي هند عن مجاهد

ِإبراهيم مصلى} قال: مقام عن ابن عباس {وأاتخذوأا من مقام 
ًا ِإبراهيم الحرم كله وأروأي عن مجاهد وأعطاء مثل ذلك, وأقال أيض

أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج عن ابن جريج,
ِإبراهيم مصلى} فقال قال: سألت عطاء عن {وأاتخذوأا من مقام 
ِإبراهيم الذي ذكر ههنا, فمقام سمعت ابن عباس قال: أما مقام 
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ِإبراهيم يعد كثير ِإبراهيم هذا الذي في المسجد, ثم قال: وأمقام 

ِإبراهيم الحج كله, ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف مقام 
وأصالتان بعرفة, وأالمشعر, وأمنى, وأرمي الجمار, وأالطواف بين

الصفا وأالمروأة, فقلت أفسره ابن عباس ؟ قال ل. وألكن قال مقام
ِإبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع ؟ قال: نعم

سمعته منه. وأقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم, عن
ِإبراهيم مصلى} قال: الحجر سعيد بن جبير {وأاتخذوأا من مقام 

ِإبرهيم نبي الله قد جعله الله رحمة, فكان يقوم عليه وأيناوأله مقام 
ِإسماعيل الحجار, وألو غسل رأسه كما يقولون لختلف رجله. وأقال

ِإسماعيل تحت قدم السدي: المقام الحجر الذي وأضعته زوأجة 
ِإبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وأضعفه وأرجحه غيره,
وأحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وأقتادة وأالربيع بن

أنس. وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الحسن بن محمد ابن الصباح,
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج, عن جعفر بن محمد

ًا يحدثا عن حجة النبي صالى الله عليه وأسلم, عن أبيه, سمع جابر
قال: لما طاف النبي صالى الله عليه وأسلم, قال له عمر: هذا مقام

أبينا ؟ قال: نعم, قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله عز وأجل
ِإبراهيم مصلى}, وأقال عثمان ابن أبي شيبة: {وأاتخذوأا من مقام 

أخبرنا أبو أسامة عن زكريا, عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة,
قال: قال عمر: قلت: يارسول الله هذا مقام خليل ربنا ؟ قال: نعم,

ِإبراهيم قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فنزلت {وأاتخذوأا من مقام 
مصلى}, وأقال ابن مردوأيه: أخبرنا دعلج بن أحمد, أخبرنا غيلن بن

عبد الصمد, أخبرنا مسروأق بن المرزبان, أخبرنا زكريا بن أبي
ِإسحاق, عن عمروأ بن ميمون, عن عمر بن زائدة عن أبي 

ِإبراهيم فقال: يارسول الله أليس نقوم الخطاب, أنه مر بمقام 
بمقام خليل ربنا ؟ قال: بلى, قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فلم يلبث إل

ِإبراهيم مصلى}, وأقال ابن ًا حتى نزلت {وأاتخذوأا من مقام  يسير
مردوأيه: أخبرنا علي بن أحمد بن محمد القزوأيني, أخبرنا علي بن

الحسين, حدثنا الجنيد, أخبرنا هشام ابن خالد, أخبرنا الوليد عن
مالك بن أنس, عن جعفر بن محمد عن أبيه, عن جابر, قال: لما
وأقف رسول الله صالى الله عليه وأسلم يوم فتح مكة عند مقام

ِإبراهيم الذي قال الله ِإبراهيم, قال له عمر: يارسول الله هذا مقام 
ِإبراهيم مصلى}, قال: نعم, قال الوليد: قلت {وأاتخذوأا من مقام 

لمالك: هكذا حدثك وأاتخذوأا ؟ قال: نعم هكذا وأقع في هذه الروأاية
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وأهو غريب, وأقد روأى النسائي من حديث الوليد ابن مسلم نحوه,

ِإبراهيم مصلى} مثابة وأقال البخاري: باب قوله {وأاتخذوأا من مقام 
يثوبون يرجعون, حدثنا مسدد, أخبرنا يحي عن حميد, عن أنس بن

مالك, قال: قال عمر بن الخطاب: وأافقت ربي في ثلثا أوأ وأافقني
ِإبراهيم ربي في ثلثا, قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام 

ِإبراهيم مصلى}, وأقلت: يارسول مصلى فنزلت {وأاتخذوأا من مقام 
الله, يدخل عليك البر وأالفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين

بالحجاب, فأنزل الله آية الحجاب. قال: وأبلغني معاتبة النبي صالى
ِإن انتهيتن أوأ الله عليه وأسلم بعض نسائه, فدخلت عليهن فقلت: 

ِإحدى نسائه, قالت: ًا منكن حتى أتت  ليبدلن الله رسوله خير
ياعمر, أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت, فأنزل
ًا منكن مسلمات} ًا خير ِإن طلقكن أن يبدله أزوأاج الله {عسى ربه 

الَية, وأقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب, حدثني حميد,
ًا عن عمر رضي الله عنهما, هكذا ساقه البخاري قال: سمعت أنس

ههنا, وأعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروأف
بابن أبي مريم المصري, وأقد تفرد عنه بالروأاية البخاري من بين
أصاحاب الكتب الستة, وأروأى عنه الباقون بواسطة, وأغرضه من

ِإنما لم يسنده ِإسناد الحديث, وأ تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال 
ِلمام أحمد فيه هو لن أبي أيوب الغافقي فيه شيء, كما قال ا

ِلمام أحمد: حدثنا هشيم, أخبرنا سيء الحفظ, وأالله أعلم. وأقال ا
حميد عن أنس, قال: قال عمر رضي الله عنه: وأافقت ربي عز
ِإبراهيم وأجل في ثلثا, قلت: يارسول الله, لو اتخذت من مقام 

ِإبراهيم مصلى}, وأقلت: مصلى, فنزلت {وأاتخذوأا من مقام 
ِإن نساءك يدخل عليهن البر وأالفاجر, فلو أمرتهن أن يارسول الله, 

يحتجبن, فنزلت آية الحجاب. وأاجتمع على رسول الله صالى الله
ِإن طلقكن عليه وأسلم نساؤه في الغيرة, فقلت لهن: {عسى ربه 

ًا منكن}, فنزلت كذلك, ثم روأاه أحمد عن ًا خير أن يبدله أزوأاج
يحيى وأابن أبي عدي كلهما عن حميد, عن أنس عن عمر, أنه قال:

وأافقت ربي في ثلثا أوأ وأافقني ربي في ثلثا, فذكره. وأقد روأاه
البخاري عن عمر وأابن عون وأالترمذي عن أحمد بن منيع

ِإبراهيم الدوأرقي وأابن ماجه, عن محمد وأالنسائي, عن يعقوب بن 
ًا عن بن الصباح, كلهم عن هشيم بن بشيربه. وأروأاه الترمذي أيض

عبد بن حميد, عن حجاج بن منهال, عن حماد بن سلمة وأالنسائي,
عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلهما, عن حميد وأهو ابن تيروأيه
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الطويل به. وأقال الترمذي: حسن صاحيح. وأروأاه المام علي بن

المديني عن زيد بن زريع, عن حميد به, وأقال: هذا من صاحيح
الحديث وأهو بصري, وأروأاه المام مسلم بن حجاج في صاحيحه

بسند آخر وألفظ آخر, فقال: أخبرنا عقبة بن مكرم, أخبرنا سعيد بن
عامر عن جويرية بن أسماء, عن نافع, عن ابن عمر, قال: وأافقت
ِإبراهيم. ربي في ثلثا: في الحجاب, وأفي أساري بدر, وأفي مقام 
وأقال أبو حاتم الرازي: أخبرنا محمد بن عبد الله النصاري, أخبرنا

حميد الطويل عن أنس بن مالك, قال: قال عمر بن الخطاب:
وأافقني ربي في ثلثا أوأ وأافقت ربي في ثلثا, قلت يارسول الله

ِإبراهيم مصلى, فنزلت {وأاتخذوأا من مقام لو اتخذت من مقام 
ِإبراهيم مصلى}, وأقلت: يارسول الله لو حجبت النساء, فنزلت آية
الحجاب, وأالثالثة: لما مات عبد الله بن أبي, جاء رسول الله صالى
الله عليه وأسلم ليصلي عليه, قلت: يارسول الله تصلي على هذا

ًا عنك ياابن الخطاب, فنزلت {وأل تصل ِإيه الكافر المنافق ؟ فقال: 
ِإسناد صاحيح ًا وأل تقم على قبره} وأهذا  على أحد منهم مات أبد

ِإذا ًا, وأل تعارض بين هذا وأل هذا بل الكل صاحيح وأمفهوم العدد  أيض
عارضه منطوق قدم عليه, وأالله أعلم, وأقال ابن جريج: أخبرني

جعفر عن محمد عن أبيه, عن جابر: أن رسول الله صالى الله عليه
ِإلى مقام ِإذا فرغ عمد  ًا حتى  وأسلم رمل ثلثة أشواط وأمشى أربع

ِإبراهيم ِإبراهيم فصلى خلفه ركعتين, ثم قرأ {وأاتخذوأا من مقام 
مصلى} وأقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان, أخبرنا حاتم بن
ِإسماعيل, أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه, عن جابر, قال: استلم

ًا ثم ًا وأمشى أربع رسول الله صالى الله عليه وأسلم الركن فرمل ثلث
ِإبراهيم مصلى} ِإبراهيم فقرأ {وأاتخذوأا من مقام  ِإلى مقام  نفذ 
فجعل المقام بينه وأبين البيت, فصلى ركعتين, وأهذا قطعة من

الحديث الطويل الذي روأاه مسلم في صاحيحه من حديث حاتم بن
ِإسماعيل, وأروأى البخاري بسنده عن عمروأ بن دينار, قال: سمعت

ابن عمر يقول: قدم رسول الله صالى الله عليه وأسلم فطاف
ًا وأصالى خلف المقام ركعتين, فهذا كله مما يدل على بالبيت سبع
ِإبراهيم عليه السلم ِإنما هو الحجر الذي كان  أن المراد بالمقام 

ِإسماعيل عليه السلم يقوم عليه لبناء الكعبة, لما ارتفع الجدار أتاه 
به ليقوم فوقه وأيناوأله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار, وأكلما

ِإلى الناحية الخرى يطوف حول الكعبة, وأهو كمل ناحية انتقل 
ِإلى الناحية التي تليها, وأهكذا وأاقف عليه كلما فرغ من جدار نقله 
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ِإبراهيم حتى تم بناء جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة 

ِإسماعيل في بناء البيت من روأاية ابن عباس عند البخاري, وأكانت وأ
ًا تعرفه العرب في آثار قدميه ظاهرة فيه, وألم يزل هذا معروأف

جاهليتها, وألهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروأفة اللمية:
ًا غير ناعل  ِإبراهيم في الصخر رطبةعلى قدميه حافي وأموطىء 

وأقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وأهب: أخبرني  
يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أن أنس ابن مالك حدثهم, قال:

رأيت المقام فيه أصاابعه عليه السلم وأأخمص قدميه, غير أنه أذهبه
مسح الناس بأيديهم, وأقال ابن جرير: بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن
ِإبراهيم مصلى} زريع, أخبرنا سعيد عن قتادة {وأاتخذوأا من مقام 

ِإنما أمروأا أن يصلوا عنده وألم يؤمروأا بمسحه. وأقد تكلفت هذه
ًا ما تكلفته المم قبلها, وألقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه المة شيئ

وأأصاابعه فيه فما زالت هذه المة يمسحونه حتى اخلولق وأانمحى,
ًا وأمكانه ًا بجدار الكعبة قديم (قلت) وأقد كان هذا المقام ملصق

ِإلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من معروأف اليوم 
الباب في البقعة المستقلة هناك, وأكان الخليل عليه السلم لما

ِإلى جدار الكعبة أوأ أنه انتهى عنده البناء فرغ من بناء البيت وأضعه 
فتركه هناك وألهذا, وأالله أعلم, أمر بالصلة هناك عند الفراغ من

ِإبراهيم حيث انتهى بناء الطواف, وأناسب أن يكون عند مقام 
ِإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر ابن الكعبة فيه, وأ
الخطاب رضي الله عنه أحد الئمة المهديين وأالخلفاء الراشدين
الذين أمرنا باتباعهم, وأهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول

الله صالى الله عليه وأسلم «اقتدوأا باللذين من بعدي أبي بكر
وأعمر» وأهو الذي نزل القرآن بوفاته في الصلة عنده, وألهذا لم

ينكر ذلك أحد من أصاحابه رضي الله عنهم أجمعين, قال عبد
الرزاق عن ابن جريج: حدثني عطاء وأغيره من أصاحابنا, قال: أوأل

ًا ما نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وأقال عبد الرزاق أيض
عن معمر, عن حميد العرج, عن مجاهد, قال: أوأل من أخر المقام

ِإلى موضعه الَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وأقال الحافظ
أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن
الفضيل القطان, أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل, حدثنا أبو

ِإسماعيل السلمي, حدثنا أبو ثابت, حدثنا ِإسماعيل محمد بن 
الدراوأردي عن هشام بن عروأة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله
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عنها: أن المقام كان زمان رسول الله صالى الله عليه وأسلم,

ًا بالبيت, ثم أخره عمر بن وأزمان أبي بكر رضي الله عنه, ملتصق
ِإسناد صاحيح مع ما تقدم, وأقال ابن الخطاب رضي الله عنه, وأهذا 

أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان,
ِإمام المكيين في زمانه: كان المقام من سقع يعني ابن عيينة وأهو 

ِإلى البيت على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فحوله عمر 
مكانه بعد النبي صالى الله عليه وأسلم وأبعد قوله {وأاتخذوأا من

ِإياه ِإبراهيم مصلى} قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر  مقام 
ِإليه, وأقال سفيان: ل أدري كم بينه من موضعه هذا, فرده عمر 

ًا بها أم وأبين الكعبة قبل تحويله, وأقال سفيان ل أدري أكان لصاق
ل ؟ فهذه الَثار متعاضدة على ما ذكرناه, وأالله علم, وأقد قال

الحافظ أبو بكر بن مردوأيه: أخبرنا ابن عمر وأهو أحمد بن محمد بن
حكيم, أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام, أخبرنا آدم هو

ِإبراهيم بن المهاجر ِإياس في تفسيره, أخبرنا شريك عن  ابن أبي 
عن مجاهد, قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صالينا

ِإبراهيم مصلى} فكان خلف المقام, فأنزل الله {وأاتخذوأا من مقام 
المقام عند البيت, فحوله رسول الله صالى الله عليه وأسلم على

َى الرأي فينزل به القرآن, موضعه هذا. قال مجاهد: وأكان عمر ير
هذا مرسل عن مجاهد, وأهو مخالف لما تقدم من روأاية عبد الرزاق

عن معمر, عن حميد العرج, عن مجاهد: أن أوأل من أخر المقام
ِإلى موضعه الَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وأهذا أصاح من

طريق ابن مردوأيه مع اعتضاد هذا بما تقدم, وأالله أعلم.
ِفيَن ِك َعا ْل َوأا ِفيَن  ِئ ّطا ِلل ِتَي  ْي َب ّهَرا  َط َأن  ِإْسَماِعيَل  َوأ ِهيَم  ْبَرا ِإ َلَى  ِإ َنآ  ْد ِه َع َوأ
ْق َوأاْرُز ًا  ًا آِمن َلد َب َذا  َهـ َعْل  ِهيُم َرّب اْج ْبَرا ِإ َقاَل  ْذ  ِإ َوأ ِد *  ّكِع الّسُجو َوأالّر
َفَر َك َوأَمن  َقاَل  ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ُهْم  ْن ّثَمَراِت َمْن آَمَن ِم َلُه ِمَن ال ْه َأ

ُع َف َيْر ْذ  ِإ َوأ ْلَمِصيُر *  ْئَس ا ِب َوأ ِر  ّنا َذاِب ال َع َلَى  ِإ ُه  َطّر َأْض ُثّم  ِليلً  َق ُعُه  ّت ُأَم َف
َأنَت ّنَك  ِإ ّنآ  ّبْل ِم َق َت َنا  ّب ِإْسَماِعيُل َر َوأ ْيِت  َب ْل َد ِمَن ا َواِع َق ْل ِهيُم ا ْبَرا ِإ

ِلَمًة ُأّمًة ّمْس َنآ  ِت ّي ُذّر َوأِمن  َلَك  ْيِن  ِلَم َنا ُمْس ْل َع َوأاْج َنا  ّب ِليُم * َر َع ْل ُع ا الّسِمي
ّواُب الّرِحيُم  ّت َأنَت ال ّنَك  ِإ َنآ  ْي َل َع ُتْب  َوأ َنا  َك َناِس َنا َم ِر َأ َوأ ّلَك 

ِإسماعيل}   ِإبراهيم وأ ِإلى  قال الحسن البصري: قوله {وأعهدنا 
قال: أمرهما الله أن يطهراه من الذى وأالنجس, وأل يصيبه من ذلك

شيء, وأقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده ؟ قال: أمره. وأقال
ِإبراهيم} أي أمرناه ِإلى  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم {وأعهدنا 

ِإلى لنه في معنى كذا, قال: وأالظاهر أن ِإنما عدي ب هذا الحرف 
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تقدمنا وأأوأحينا, وأقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله {أن طهرا

بيتي للطائفين وأالعاكفين} قال: من الوأثان, وأقال مجاهد وأسعيد
بن جبير {طهرا بيتي للطائفين} أن ذلك من الوأثان وأالرفث وأقول
الزوأر وأالرجس. قال ابن أبي حاتم, وأروأي عن عبيد بن عمير وأأبي

العالية وأسعيد بن جبير وأمجاهد وأعطاء وأقتادة {أن طهرا بيتي} أي
ِإل الله من الشرك, وأأما قوله تعالى: {للطائفين} فالطواف ِإله  بل 

بالبيت معروأف وأعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى
{للطائفين} يعني من أتاه من غرابة {وأالعاكفين} المقيمين فيه,
وأهكذا روأي عن قتادة وأالربيع بن أنس, أنهما فسرا العاكفين بأهله

المقيمين فيه, كما قال سعيد بن جبير, وأقال يحيى القطان عن عبد
الملك هو ابن أبي سليمان, عن عطاء في قوله {وأالعاكفين} قال:

من انتابه من المصار فأقام عنده وأقال لنا وأنحن مجاوأروأن أنتم
من العاكفين, وأقال وأكيع عن أبي بكر الهذلي, عن عطاء, عن ابن

ًا فهو من العاكفين, وأقال ابن أبي حاتم: ِإذا كان جالس عباس, قال: 
ِإسماعيل, أخبرنا حماد بن سلمة, أخبرنا أبي, أخبرنا موسى بن 
ِإل أخبرنا ثابت, قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني 
ِإنهم مكلم المير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام, ف

ِإن ابن عمر سئل عنهم فقال: يجنبون وأيحدثون. قال: ل تفعل, ف
هم العاكفون. وأروأاه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد
بن سلمة به, (قلت) وأقد ثبت في الصحيح أن الصحيح أن ابن عمر

كان ينام في مسجد الرسول صالى الله عليه وأسلم وأهو عزب, وأأما
قوله تعالى: {وأالركع السجود} فقال وأكيع عن أبي بكر الهذلي,

ًا فهو ِإذا كان مصلي عن عطاء عن ابن عباس: وأالركع السجود, قال: 
من الركع السجود, وأكذا قال عطاء وأقتادة. قال ابن جرير رحمه

ِإسماعيل بتطهير بيتي ِإبراهيم وأ الله: فمعنى الَية, وأأمرنا 
للطائفين, وأالتطهير الذي أمرنا به في البيت هو تطهيره من

ِإن الصانام وأعبادة الوأثان فيه وأمن الشرك, ثم أوأرد سؤالً فقال: ف
ِإبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر قيل: فهل كان قبل بناء 

بتطهيره منه وأأجاب بوجهين: (أحدهما) أنه أمرهما بتطهيره مما
كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الصانام وأالوأثان, ليكون ذلك

ًا يقتدى ِإمام ِإبراهيم  ِإذ كان الله تعالى قد جعل  سنة لمن بعدهما, 
به, كما قال عبد الرحمن بن زيد {أن طهرا بيتي} قال: من

الصانام التي يعبدوأن, التي كان المشركون يعظمونها (قلت) وأهذا
ِإبراهيم عليه الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصانام قبل 
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ِإلى دليل عن المعصوم محمد صالى الله ِإثبات هذا  السلم, وأيحتاج 

عليه وأسلم. (الجواب الثاني) أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله
ًا من الشرك وأالريب, كما قال جل وأحده ل شريك له, فيبنياه مطهر
ثناؤه: {أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وأرضوان خير أم من
ِإلى أسس بنيانه على شفا جرف هار} قال: فكذلك قوله: {وأعهدنا 
ِإبراهيم وأإسماعيل أن طهرا بيتي} أي ابنياه على طهر من الشرك
بي وأالريب, كما قال السدي {أن طهرا بيتي} ابنيا بيتي للطائفين,
وأملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وأإسماعيل عليهما
السلم أن يبنيا الكعبة على اسمه وأحده ل شريك له للطائفين به,

وأالعاكفين عنده, وأالمصلين إليه من الركع السجود, كما قال تعالى:
ًا وأطهر بيتي {وأإذ بوأنا لبراهيم مكان البيت أن ل تشرك بي شيئ

للطائفين وأالقائمين وأالركع السجود} الَيات.
وأقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلة عند البيت أوأ الطواف  

به ؟ فقال مالك رحمه الله, الطواف به لهل المصار أفضل. وأقال
ًا, وأتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الجمهور: الصلة أفضل مطلق

الحكام, وأالمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا
يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وأحده ل شريك له,

ثم مع ذلك يصدوأن أهله المؤمنين عنه, كما قال تعالى: {إن الذين
كفروأا وأيصدوأن عن سبيل الله وأالمسجد الحرام الذي جعلناه

للناس سواء العاكف فيه وأالباد وأمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من
عذاب أليم} ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وأحده ل

شريك له إما بطواف أوأ صالة, فذكر في سورة الحج أجزاءها
الثلثة: قيامها وأركوعها وأسجودها, وألم يذكر العاكفين لنه تقدم

{سواء العاكف فيه وأالباد} وأفي هذه الَية الكريمة ذكر الطائفين
وأالعاكفين, وأاكتفى بذكر الركوع وأالسجود عن القيام, لنه قد علم

ًا رد على أنه ل يكون ركوع وأل سجود إل بعد قيام, وأفي ذلك أيض
من ل يحجه من أهل الكتابين اليهود وأالنصارى, لنهم يعتقدوأن
فضيلة إبراهيم الخليل وأإسماعيل , وأيعلمون أنه بنى هذا البيت

للطواف في الحج وأالعمرة وأغير ذلك وأللعتكاف وأالصلة عنده,
ًا من ذلك, فكيف يكونون مقتدين بالخليل وأهم وأهم ل يفعلون شيئ

ل يفعلون ما شرع الله له ؟ وأقد حج البيت موسى بن عمران
وأغيره من النبياء عليهم الصلة وأالسلم, كما أخبر بذلك المعصوم

الذي ل ينطق عن الهوى {إن هو إل وأحي يوحى}.
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وأتقدير الكلم إذا {وأعهدنا إلى إبراهيم} أي تقدمنا بوحينا إلى  

إبراهيم وأإسماعيل {أن طهرا بيتي للطائفين وأالعاكفين وأالركع
ً ًا لله معقل السجود} أي طهراه من الشرك وأالريب, وأابنياه خالص
للطائفين وأالعاكفين وأالركع السجود, وأتطهير المساجد مأخوذ من

وأمن قوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع, هذه الَية الكريمة
وأيذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوأ وأالصَاال} وأمن السنة من
أحاديث كثيرة من المر بتطهيرها وأتطييبها وأغير ذلك من صايانتها

من الذى وأالنجاسات وأما أشبه ذلك. وألهذا قال عليه السلم «إنما
ًا على حدة, بنيت المساجد لما بنيت له» وأقد جمعت في ذلك جزء

وألله الحمد وأالمنة, وأقد اختلف الناس في أوأل من بنى الكعبة,
فقيل: الملئكة قبل آدم, روأي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن

علي بن الحسين, ذكره القرطبي وأحكى لفظه, وأفيه غربة, وأقيل:
آدم عليه السلم, روأاه عبد الرزاق عن ابن جريج, عن عطاء وأسعيد
بن المسيب وأغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وأطور
ًا. وأروأي عن سيناء وأطور زيتا وأجبل لبنان وأالجودي, وأهذا غريب أيض

ابن عباس وأكعب الحبار وأقتادة وأعن وأهب بن منبه: أن أوأل من
بناه شيث عليه السلم, وأغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من كتب

أهل الكتاب, وأهي مما ل يصدق وأل يكذب وأل يعتمد عليها بمجردها,
وأأما إذا صاح حديث في ذلك فعلى الرأس وأالعين.

ًا وأارزق   ًا آمن وأقوله تعالى: {وأإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وأاليوم الَخر} قال المام أبو

جعفر بن جرير: أخبرنا ابن بشار قال: أخبرنا عبد الرحمن بن
مهدي, أخبرنا سفيان عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله, قال:

صالى الله عليه وأسلم: «إن إبراهيم حرم بيت الله قال رسول الله
وأأمنه, وأإني حرمت المدينة ما بين لبتيها فل يصاد صايدها وأل يقطع

عضاهها» وأهكذا روأاه النسائي عن محمد بن بشار, عن بندار به,
وأأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأعمروأ بن الناقد كلهما
ًا: عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري, وأقال ابن جرير أيض

أخبرنا أبو كريب وأأبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, وأأخبرنا أبو
ًا: سمعنا أشعث عن كريب, أخبرنا عبد الرحيم الرازي, قال جميع

نافع, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم:
«إن إبراهيم كان عبد الله وأخليله, وأإني عبد الله وأرسوله, وأإن
إبراهيم حرم مكة, وأإني حرمت المدينة ما بين لبتيها: عضاهها

وأصايدها, ل يحمل فيها سلح لقتال, وأل يقطع منها شجرة إل لعلف
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بعير» وأهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة,
وأأصال الحديث في صاحيح مسلم من وأجه آخر عن أبي هريرة

رضي الله عنه, قال: كان الناس إذا رأوأا أوأل الثمر, جاؤوأا به إلى
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فإذا أخذه رسول الله صالى الله
عليه وأسلم قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا, وأبارك لنا في مدينتنا,
وأبارك لنا في صااعنا, وأبارك لنا في مدنا, اللهم إن إبراهيم عبدك
وأخليلك وأنبيك, وأإني عبدك وأنبيك, وأإنه دعاك لمكة, وأإني أدعوك
للمدينة بمثل ما دعاك لمكة, وأمثله معه» ثم يدعو أصاغر وأليد له

فيعطيه ذلك الثمر وأفي لفظ «بركة مع بركة» ثم يعطيه أصاغر من
يحضره من الولدان ـ لفظ مسلم, ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو

كريب, حدثنا قتيبة بن سعيد, أخبرنا بكر بن مضر عن ابن الهاد, عن
أبي بكر بن محمد, عن عبد الله بن عمروأ بن عثمان, عن رافع بن

خديج, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن إبراهيم
حرم مكة, وأإني أحرم ما بين لبتيها» إنفرد بإخراجه مسلم, فروأاه

عن قتيبة عن بكر بن مضر به, وألفظه كلفظه سواء, وأفي
الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صالى الله عليه
ًا من غلمانكم يخدمني» فخرج وأسلم لبي طلحة: «التمس لي غلم

بي أبو طلحة يردفني وأراءه, فكنت أخدم رسول الله صالى الله
عليه وأسلم كلما نزل, وأقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له
أحد قال: «هذا جبل يحبنا وأنحبه» فلما أشرف على المدينة قال:
«اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة, اللهم
بارك لهم في مدهم وأصااعهم» وأفي لفظ لهما «اللهم بارك لهم
في مكيالهم, وأبارك لهم في صااعهم, وأبارك لهم في مدهم» زاد

ًا عن أنس أن رسول الله البخاري يعني أهل المدينة وألهما أيض
صالى الله عليه وأسلم, قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته
بمكة من البركة» وأعن عبد الله بن زيد بن عاصام رضي الله عنه,
عن النبي صالى الله عليه وأسلم: «إن إبراهيم حرم مكة وأدعا لها,

وأحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة, وأدعوت لها في مدها
وأصااعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة» روأاه البخاري وأهذا لفظه,

وألمسلم وألفظه أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال: «إن
إبراهيم حرم مكة وأدعا لهلها, وأإني حرمت المدينة كما حرم

إبراهيم مكة, وأإني دعوت لها في صااعها وأمدها بمثل ما دعا به
إبراهيم لهل مكة» وأعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صالى
ًا, الله عليه وأسلم, قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرام
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ًا ما بين مأزميها, أن ل يهراق فيها دم وأل وأإني حرمت المدينة حرام
يحمل فيها سلح لقتال, وأل يخبط فيها شجرة إل لعلف, اللهم بارك
لنا في مدينتنا, اللهم بارك لنا في صااعنا, اللهم بارك لنا في مدنا,
اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحديث, روأاه مسلم, وأالحاديث
في تحريم المدينة كثيرة, وأإنما أوأردنا منها ما هو متعلق بتحريم

إبراهيم عليه السلم لمكة, لما في ذلك من مطابقة الَية الكريمة.
وأتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان

إبراهيم الخليل, وأقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الرض, وأهذا
أظهر وأأقوى, وأالله يعلم.

وأقد وأردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل  
خلق السموات وأالرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن

عباس رضي الله عنهما, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات

وأالرض, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وأإنه لم يحّل
القتال فيه لحد قبلي, وألم يحّل لي إل ساعة من نهار فهو حرام
بحرمة الله إلى يوم القيامة ل يعضد شوكه, وأل ينفر صايده, وأل
يلتقط لقطته إل من عّرفها وأل يختلى خلها» فقال العباس: يا

رسول الله: إل الذخر, فإنه لقينهم وألبيوتهم, فقال: «إل الذخر»
وأهذا لفظ مسلم, وألهما عن أبي هريرة نحو من ذلك, ثم قال

البخاري بعد ذلك: وأقال أبان بن صاالح, عن الحسن بن مسلم, عن
صافية بنت شيبة: سمعت النبي صالى الله عليه وأسلم مثله, وأهذا

الذي علقه البخاري روأاه المام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن
عبد الله بن نمير, عن يونس بن بكير, عن محمد بن إسحاق, عن

أبان بن صاالح, عن الحسن بن مسلم بن يناق, عن صافية بنت
شيبة, قالت: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يخطب عام
الفتح, فقال: «يا أيها الناس, إن الله حرم مكة يوم خلق السموات

وأالرض, فهي حرام إلى يوم القيامة ل يعضد شجرها, وأل ينفر
صايدها, وأل يأخذ لقطتها إل منشد» فقال العباس: إل الذخر, فإنه

للبيوت وأالقبور, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إل
الذخر» وأعن أبي شريح العدوأي أنه قال لعمروأ بن سعيد وأهو يبعث
البعوثا إلى مكة: إئذن لي أيها المير أن أحادثك قولً قام به رسول
الله صالى الله عليه وأسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي, وأوأعاه

قلبي, وأأبصرته عيناي حين تكلم به ـ إنه حمد الله وأأثنى عليه ثم
قال: «إن مكة حرمها الله وألم يحرمها الناس, فل يحل لمرىء
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ًا, وأل يعضد بها شجرة, يؤمن بالله وأاليوم الَخر أن يسفك بها دم

فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقولوا: إن
الله أذن لرسوله وألم يأذن لكم. وأإنما أذن لي فيها ساعة من نهار,
وأقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالمس, فليبلغ الشاهد الغائب»

فقيل لبي شريح: ما قال لك عمروأ ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا
ًا بخربة, روأاه ٍم وأل فار ًا بد ًا وأل فار شريح, إن الحرم ل يعيذ عاصاي

البخاري وأمسلم وأهذا لفظه.
فإذا علم هذا فل منافاة بين هذه الحاديث الدالة على أن الله  

حرم مكة يوم خلق السموات وأالرض, وأبين الحاديث الدالة على
أن إبراهيم عليه السلم حرمها, لن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها

ًا عند الله قبل بناء إبراهيم ًا حرام وأتحريمه إياها وأأنها لم تزل بلد
عليه السلم لها, كما أنه قد كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم
ًا عند الله خاتم النبيين, وأإن آدم لمنجدل في طينته, وأمع هذا مكتوب

قال إبراهيم عليه السلم {ربنا وأابعث فيهم رسولً منهم} الَية,
وأقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وأقدره. وألهذا جاء في
الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله, أخبرنا عن بدء أمرك. فقال:

«دعوة أبي إبراهيم عليه السلم, وأبشرى عيسى بن مريم, وأرأت
أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» أي أخبرنا عن

ًا إن شاء الله. بدء ظهور أمرك, كما سيأتي قريب
وأأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور, أوأ  

المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأأتباعه, فتذكر في موضع
ًا عن الخليل آخر بأدلتها إن شاء الله وأبه الثقة. وأقوله تعالى إخبار

ًا} أي من الخوف أي ل يرعب ًا آمن أنه قال: {رب اجعل هذا بلد
ًا, كقوله تعالى: {وأمن دخله أهله, وأقد فعل الله ًا وأقدر ذلك شرع

ًا وأيتخطف الناس ًا آمن ًا» وأقوله: {أوأ لم يروأا أنا جعلنا حرم كان آمن
من حولهم} إلى غير ذلك من الَيات, وأقد تقدمت الحاديث في

تحريم القتال فيه. وأفي صاحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول الله
أن يحمل بمكة السلح» صالى الله عليه وأسلم يقول: «ل يحل لحد

ًا} أي اجعل هذه ًا آمن وأقال في هذه السورة {رب اجعل هذا بلد
ًا} وأناسب هذا لنه قبل بناء الكعبة. وأقال تعالى في ًا آمن البقعة بلد

ًا} وأناسب سورة إبراهيم: {وأإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن
هذا هناك لنه, وأالله أعلم, كأنه وأقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت

ًا من وأاستقرار أهله به, وأبعد مولد إسحاق الذي هو أصاغر سن
إسماعيل بثلثا عشرة سنة, وألهذا قال في آخر الدعاء {الحمد لله
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الذي وأهب لي على الكبر إسماعيل وأإسحاق, إن ربي لسميع

الدعاء}.
وأقوله تعالى: {وأارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله  

وأاليوم الَخر قال وأمن كفر فأمتعه قليلً ثم أضطره إلى عذاب النار
وأبئس المصير} قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي
العالية عن أبي بن كعب {قال وأمن كفر فأمتعه قليلً ثم أضطره

إلى عذاب النار وأبئس المصير} قال: هو قول الله تعالى, وأهذا
قول مجاهد وأعكرمة, وأهو الذي صاوبه ابن جرير رحمه الله. قال:
وأقرأ آخروأن: {قال وأمن كفر فأمتعه قليلً ثم أضطره إلى عذاب

النار وأبئس المصير} فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم, كما روأاه
أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يقول ذلك

قول إبراهيم, يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلً, وأقال أبو جعفر
عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد {وأمن كفر فأمتعه قليلً} يقول,

ًا {ثم أضطره إلى عذاب النار وأبئس وأمن كفر فأرزقه قليلً أيض
المصير} قال محمد بن إسحاق: لما عّن لبراهيم الدعوة على من
ًا لمن ًا إلى الله وأمحبته, وأفراق أبى الله أن يجعل له الولية انقطاع
خالف أمره وأإن كانوا من ذريته, حين عرف أنه كائن منهم ظالم ل

يناله عهده بخبر اللهله بذلك, قال الله: وأمن كفر فإني أرزق البر
وأالفاجر وأأمتعه قليلً, وأقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط,

عن عمار الدهني, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله
ًا وأارزق أهله من الثمرات من آمن ًا آمن تعالى: {رب اجعل هذا بلد

منهم بالله وأاليوم الَخر} قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على
ًا أرزقهم كما أرزق المؤمنين دوأن الناس فأنزل الله: وأمن كفر أيض
ًا ل أرزقهم ؟ أمتعهم قليلً ثم أضطرهم إلى المؤمنين, أأخلق خلق

عذاب النار وأبئس المصير, ثم قرأ ابن عباس {كل نمد هؤلء
ًا} روأاه ابن وأهؤلء من عطاء ربك وأما كان عطاء ربك محظور
ًا, وأهذا كقوله مردوأيه, وأروأي عن عكرمة وأمجاهد نحو ذلك أيض
تعالى: {إن الذين يفتروأن على الله الكذب ل يفلحون متاع في

الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفروأن
* وأقوله تعالى: {وأمن كفر فل يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم
بما عملوا إن الله عليم بذات الصدوأر * نمتعهم قليلً ثم نضطرهم

إلى عذاب غليظ} وأقوله: {وألول أن يكون الناس أمة وأاحدة لجعلنا
ًا من فضة وأمعارج عليها يظهروأن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف
ًا وأإن كل ذلك لّما ًا عليها يتكؤوأن * وأزخرف ًا وأسرر * وألبيوتهم أبواب
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متاع الحياة الدنيا وأالَخرة عند ربك للمتقين} وأقوله: {ثم أضطره
إلى عذاب النار وأبئس المصير} أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا
وأبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وأبئس المصير, وأمعناه أن

الله تعالى ينظرهم وأيمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله
تعالى: {وأكأين من قرية أمليت لها وأهي ظالمة ثم أخذتها وأإلي

المصير} وأفي الصحيحين «لأحد أصابر على أذى سمعه من الله
ًا ًا وأهو يرزقهم وأيعافيهم» وأفي الصحيح أيض إنهم يجعلون له وألد

«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ قوله
تعالى: {وأكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وأهي ظالمة إن أخذه أليم
شديد} وأقرأ بعضهم {قال وأمن كفر فأمتعه قليلً} الَية, جعله من

تمام دعاء إبراهيم وأهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة,
وأتركيب السياق يأبى معناها, وأالله أعلم, فإن الضمير في قال:

راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور, وأالسياق يقتضيه, وأعلى
ًا على إبراهيم, هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائد

وأهذا خلف نظم الكلم, وأالله سبحانه هو العلم.
وأأما قوله تعالى: {وأإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وأإسماعيل  

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا وأاجعلنا مسلمين لك
وأمن ذريتنا أمة مسلمة لك وأأرنا مناسكنا وأتب علينا إنك أنت

التواب الرحيم} فالقواعد جمع قاعدة وأهي السارية وأالساس,
محمد لقومك بناء إبراهيم وأإسماعيل عليهما يقول تعالى: وأاذكر يا

السلم البيت وأرفعهما القواعد منه, وأهما يقولن {ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم} وأحكى القرطبي وأغيره عن أبي وأابن
مسعود أنهما كانا يقرآن {وأإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

وأإسماعيل وأيقولن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم}, (قلت)
وأيدل على هذا قولهما بعده {ربنا وأاجعلنا مسلمين لك وأمن ذريتنا

أمة مسلمة لك} الَية, فهما في عمل صاالح, وأهما يسألن الله
تعالى أن يتقبل منهما, كما روأى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن

يزيد بن خنيس المكي عن وأهيب بن الورد أنه قرأ {وأإذ يرفع
إبراهيم القواعد من البيت وأإسماعيل ربنا تقبل منا} ثم يبكي

وأيقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأأنت مشفق أن
ل يتقبل منك. وأهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص

في قوله {وأالذين يؤتون ما آتوا} أي يعطون ما أعطوا من
ّ الصدقات وأالنفقات وأالقربات {وأقلوبهم وأجلة} أي خائفة أن أل
يتقبل منهم, كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول
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الله صالى الله عليه وأسلم كما سيأتي في موضعه. وأقال بعض

المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم وأالداعي إسماعيل,
وأالصحيح أنهما كانا يرفعان وأيقولن كما سيأتي بيانه. وأقد روأى

البخاري ههنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك, قال
البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد, أخبرنا عبد الرزاق

أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وأكثير بن كثير بن عبد المطلب
بن أبي وأداعة ـ يزيد أحدهما على الَخر ـ عن سعيد بن جبير, عن

ابن عباس رضي الله عنهما, قال: أوأل ما اتخذ النساء المنطق من
ّفى أثرها على سارة, ثم جاء بها ًا ليع قبل أم إسماعيل اتخذت منطق

إبراهيم وأبابنها إسماعيل وأهي ترضعه, حتى وأضعها عند البيت عند
دوأحة فوق زمزم في أعلى المسجد وأليس بمكة يومئذ أحد, وأليس
ًا فيه تمر, وأسقاء فيه بها ماء, فوضعهما هنالك وأوأضع عندهما جراب
ًا فتبعته أم إسماعيل, فقالت: ياإبراهيم ماء, ثم قفا إبراهيم منطلق

أين تذهب وأتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ وأل شيء ؟ فقالت
ًا, وأجعل ل يلتفت إليها, فقالت: آلله أمرك بذا ؟ قال: له ذلك مرار
ًا ل يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان نعم: قالت: إذ

عند الثنية حيث ل يروأنه استقبل بوجهه البيت, ثم دعا بهذه
الدعوات وأرفع يديه, فقال {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير

ذي زرع عند بيتك المحرم} حتى بلغ {يشكروأن} وأجعلت أم
إسماعيل ترضع إسماعيل وأتشرب من ذلك الماء, حتى إذا نفذ ما

في السقاء عطشت وأعطش ابنها وأجعلت تنظر إليه يتلوى ـ أوأ
قال: يتلبط ـ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه, فوجدت الصفا أقرب
جبل في الرض يليها, فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل
ًا, فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي: ًا, فلم تر أحد ترى أحد

رفعت طرف درعها ثم سعت سعي النسان المجهود حتى جاوأزت
ًا, فلم تر الوادي, ثم أتت المروأة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحد

أحدا, ففعلت ذلك سبع مرات, قال ابن عباس: قال النبي  صالى
الله عليه وأسلم: «فلذلك سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على

ًا فقالت «صاه» ـ تريد نفسها ـ ثم تسمعت المروأة سمعت صاوت
ًا, فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواثا فإذا هي فسمعت أيض
بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه, أوأ قال: بجناحه, حتى ظهر
الماء, فجعلت تحوطه وأتقول بيدها هكذا, وأجعلت تغرف من الماء

في سقائها وأهو يفور بعد ما تغرف, قال ابن عباس: قال النبي
صالى الله عليه وأسلم: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ـ
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ًا» قال: ًا معين أوأ قال: لو لم تغرف من الماء ـ لكانت زمزم عين

فشربت وأأرضعت وألدها, فقال لها الملك: ل تخافي الضيعة, فإن
ًا لله يبنيه هذا الغلم وأأبوه وأإن الله ل يضيع أهله, وأكان ههنا بيت
ًا من الرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه البيت مرتفع

َهم أوأ أهل بيت وأشماله, فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من ُجر
من جرهم مقبلين من طريق كداء, فنزلوا في أسفل مكة, فرأوأا

ًا, فقالوا: إن هذا الطائر ليدوأر على ماء, لعهدنا بهذا ًا عائف طائر
ًا أوأ جريين, فإذا هم بالماء الوادي وأما فيه ماء, فأرسلوا جري

فرجعوا فأخبرهم بالماء, فأقبلوا, قال: وأأم إسماعيل عند الماء,
فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: نعم, وألكن ل حق لكم

في الماء عندنا, قالوا: نعم, قال ابن عباس: قال النبي صالى الله
عليه وأسلم:«فألفى ذلك أم إسماعيل وأهي تحب النس» فنزلوا

وأأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم, حتى إذا كان بها أهل أبيات
منهم, وأشب الغلم وأتعلم العربية منهم, وأأنفسهم وأأعجبهم حين
شب, فلما أدرك زوأجوه امرأة منهم, وأماتت أم إسماعيل فجاء
إبراهيم بعدما تزوأج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل,
فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا, ثم سألها عن عيشهم
وأهيئتهم, فقالت: نحن بشر, نحن في ضيق وأشدة, فشكت إليه,
قال: فإذا جاء زوأجك فاقرئي عليه السلم, وأقولي له يغير عتبة

ًا, فقال: هل جاءكم من أحد بابه, فلما جاء إسماعيل, كأنه أنس شيئ
؟ قالت: نعم, جاءنا شيخ كذا وأكذا, فسألنا عنك فأخبرته, وأسألني

كيف عيشنا ؟ فأخبرته أننا في جهد وأشدة, قال: فهل أوأصااك
بشيء ؟ قالت: نعم, أمرني أن أقرأ عليك السلم, وأيقول غير عتبة
بابك, قال: ذاك أبي وأقد أمرني أن أفارقك, فالحقي بأهلك, وأطلقها
وأتزوأج منهم بأخرى, فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد,
فلم يجده, فدخل على امرأته فسألها عنه, فقالت: خرج يبتغي لنا,
قال: كيف أنتم ؟ وأسألها عن عيشهم وأهيئتهم, فقالت: نحن بخير

وأسعة, وأأثنت على الله عز وأجل, قال: ما طعامكم ؟ قالت: اللحم,
قال: فما شرابكم ؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم

وأالماء, قال النبي صالى الله عليه وأسلم: «وألم يكن لهم يومئذ حب
وألو كان لهم لدعا لهم فيه» قال: فهما ل يخلو عليهما أحد بغير مكة

إل لم يوافقاه, قال: فإذا جاء زوأجك فاقرئي عليه السلم وأمريه
يثبت عتبة بابه, فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت:

نعم, أتانا شيخ حسن الهيئة, وأأثنت عليه, فسألني عنك فأخبرته,
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فسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنا بخير, قال: فأوأصااك بشيء ؟
قالت: نعم, وأهو يقرأ عليك السلم, وأيأمرك أن تثبت عتبة بابك,
قال: ذاك أبي وأأنت العتبة, أمرني أن أمسكك, ثم لبث عنهم ما

ًا شاء الله, ثم جاء بعد ذلك وأإسماعيل يبري نبلً له تحت دوأحة قريب
من زمزم, فلما رآه قام إليه, وأصانعا كما يصنع الوالد بالولد وأالولد
بالوالد, ثم قال: ياإسماعيل, إن الله أمرني بأمر, قال: فاصانع ما

أمرك ربك, قال: وأتعينني ؟ قال: وأأعينك, قال: فإن الله أمرني أن
ًا, وأأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها, قال: فعند أبني ههنا بيت

ذلك رفعا القواعد من البيت, فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة
وأإبراهيم يبني, حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له,

فقام عليه, وأهو يبني وأإسماعيل يناوأله الحجارة, وأهما يقولن {ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم}, قال: فجعل يبنيان حتى يدوأرا

حول البيت وأهما يقولن {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم},
وأروأاه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولً, وأروأاه ابن أبي حاتم
عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني, وأابن جرير عن أحمد بن ثابت

ًا. الرازي, كلهما عن عبد الرزاق به مختصر
وأقال أبو بكر بن مردوأيه: أخبرنا إسماعيل بن علي, أخبرنا بشر  

بن موسى, أخبرنا أحمد بن محمد الزرقي, أخبرنا مسلم بن خالد
الزنجي عن عبد الملك بن جريج, عن كثير بن كثير, قال: كنت أنا
وأعثمان بن أبي سليمان وأعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين

في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلً, فقال سعيد بن
جبير: سلوني قبل أن ل تروأني, فسألوه عن المقام, فأنشأ يحدثهم

عن ابن عباس, فذكر الحديث بطوله.
ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد, أخبرنا أبو عامر عبد  

الملك بن عمروأ, أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير, عن
سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين
إبراهيم وأبين أهله ما كان, خرج بإسماعيل وأأم إسماعيل وأمعهم
شنة فيها ماء, فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها

على صابيها, حتى قدم مكة, فوضعهما تحت دوأحة ثم رجع إبراهيم
إلى أهله, فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء, نادته من وأرائه:
ياإبراهيم, إلى من تتركنا ؟ قال: إلى الله, قال: فرجعت فجعلت

تشرب من الشنة وأيدر لبنها على صابيها, حتى لما فني الماء قالت:
ًا, فصعدت الصفا, فنظرت هل لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحد

ًا فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت ًا, فلم تحس أحد تحس أحد
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ًا, ثم قالت: لو ذهبت ًا حتى أتمت سبع المروأة وأفعلت ذلك أشواط
ِإذا هو على حاله كأنه فنظرت ما فعل الصبي, فذهبت فنظرت ف
ينشغ للموت, فلم تقرها نفسها, فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي
ًا, فذهبت فصعدت الصفا, فنظرت وأنظرت هل تحس أحس أحد
ًا فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروأة ًا فلم تحس أحد أحد

ًا, ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ًا حتى أتمت سبع فجعلت ذلك أشواط
ما فعل الصبي, فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ

للموت, فلم تقرها نفسها, فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس
ًا ًا, فذهبت فصعدت الصفا, فنظرت وأنظرت فلم تحس أحد أحد
ِإذا هي ًا, ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل, ف حتى أتمت سبع

ِإذا جبريل عليه السلم, ِإن كان عندك خير, ف بصوت فقالت: أغث 
قال: فقال بعقبه: هكذا, وأغمز عقبه على الرض, فانبثق الماء,

ِإسماعيل, فجعلت تحفر, قال: فقال أبو القاسم صالى فدهشت أم 
ًا» قال: فجعلت الله عليه وأسلم: «لو تركته لكان الماء ظاهر

تشرب من الماء وأيدر لبنها على صابيها, قال فمر ناس من جرهم
ِإذا هم بطير كأنهم أنكروأا ذلك, وأقالوا: ما يكون ببطن الوادي, ف
ِإذا هو بالماء, فأتاهم ِإل على ماء فبعثوا رسولهم, فنظر ف الطير 
ِإسماعيل, أتأذنين لنا أن نكون ِإليها, فقالوا: ياأم  فأخبرهم, فأتوا 

ِإنه بدا معك وأنسكن معك ؟ فبلغ ابنها وأنكح منهم امرأة, قال: ثم 
ِإني مطلع تركتي, قال: لبراهيم  صالى الله عليه وأسلم فقال لهله: 
ِإسماعيل ؟ قالت امرأته: ذهب يصيد, قال: فجاء فسلم, فقال: أين 

ّير عتبة بابك, فلما أخبرته, قال: أنت ذاك ِإذا جاء: غ قولي له 
ِإني مطلع ِإنه بدا لبراهيم فقال:  ِإلى أهلك, قال: ثم  فاذهبي 

ِإسماعيل ؟ فقالت امرأته: ذهب تركتي, قال: فجاء فقال: أين 
يصيد, فقالت: أل تنزل فتطعم وأتشرب ؟ فقال, ما طعامكم, وأما
شرابكم ؟ فقالت: طعامنا اللحم, وأشرابنا الماء, قال: اللهم بارك
لهم في طعامهم وأشرابهم, قال: فقال أبو القاسم صالى الله عليه

وأسلم «بركة بدعوة إبراهيم, قال: ثم إنه بدا لبراهيم صالى الله
ِإسماعيل ِإني مطلع تركتي, فجاء فوافق  عليه وأسلم فقال لهله: 
ِإن ربك عز وأجل ِإسماعيل,  من وأراء زمزم يصلح نبلًله, فقال: يا

ِإنه قد ًا: فقال: أطع ربك عز وأجل, قال:  أمرني أن أبني له بيت
ِإذن أفعل ـ أوأ كما قال ـ قال: فقام أمرني أن تعينني عليه, فقال: 
ِإسماعيل يناوأله الحجارة, وأيقولن {ربنا تقبل ِإبراهيم يبني وأ فجعل 
ِإنك أنت السميع العليم} قال: حتى ارتفع البناء وأضعف الشيخ ّنا  م
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عن نقل الحجارة, فقام على حجر المقام فجعل يناوأله الحجارة
ِإنك أنت السميع العليم} هكذا روأاه من وأيقولن {ربنا تقبل منا 

هذين الوجهين في كتاب النبياء.
وأالعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم روأاه في كتابه المستدرك  

عن أبي العباس الصام عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي
ِإبراهيم بن نافع به, وأقال, عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن 

صاحيح على شرط الشيخين وألم يخرجاه كذا قال, وأقد روأاه
ًا ِإبراهيم بن نافع, وأكأن فيه اختصار البخاري كما ترى من حديث 

ِإنه لم يذكر فيه شأن الذبح, وأقال جاء في الصحيح أن قرني ف
ِإبراهيم عليه السلم كان الكبش كانا معلقين بالكعبة, وأقد جاء أن 

ِإلى أهله بالبلد ًا ثم يعود  يزوأر أهله بمكة على البراق سريع
المقدسة, وأالله أعلم, إنما فيه مرفوع أماكن صارح بها ابن عباس

عن النبي صالى الله عليه وأسلم.
وأقد وأرد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق  

ما يخالف بعض هذا, كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار
وأمحمد بن المثنى, قال: أخبرنا مؤمل, أخبرنا سفيان عن أبي

ِإسحاق, عن حارثة بن مضرب, عن علي بن أبي طالب, قال: لما
ِإبراهيم ببناء البيت خرج معه ِإسماعيل وأهاجر, قال: فلما قدم أمر 

مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس
ِإبراهيم, ابن على ظلي, أوأ قال: على قدري, وأل تزد فكلمه قال: يا

ِإسماعيل وأهاجر, فقالت هاجر: وأل تنقص, فلما بنى خرج وأخلف 
ِإنه ل ِإلى الله, قالت: انطلق ف ِإلى من تكلنا ؟ قال:  ِإبراهيم,  يا

ًا, قال فصعدت هاجر ًا شديد ِإسماعيل عطش يضيعنا, قال: فعطش 
ًا, ثم ًا, حتى أتت المروأة فلم تر شيئ ِإلى الصفا, فنظرت فلم تر شيئ

ًا, ففعلت ذلك سبع مرات, ِإلى الصفا فنظرت فلم تر شيئ رجعت 
ِإسماعيل مت حيث لأراك, فأتته وأهو يفحص برجله من فقالت: يا

العطش, فناداها جبريل فقال لها: من أنت ؟ قالت: أنا هاجر أم وألد
ِإلى الله, قال: ِإلى من وأكلكما ؟ قالت: وأكلنا  ِإبراهيم, قال: ف

ِإلى كاف, قال: ففحص الغلم الرض بأصابعه, فنبعت زمزم وأكلكما 
ِإنها روأاء, ففي هذا السياق أنه فجعلت تحبس الماء, فقال: دعيه ف
ًا أن يكون بنى البيت قبل أن يفارقها, وأقد يحتمل أنه كان محفوظ

ِإلى أعله, حتى كبر ًا ل أنه بناه  ًا وأتحجير أوأل وأضع له حوط
ًا كما قال الله تعالى. ِإسماعيل فبنياه مع
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ثم قال ابن جرير: أخبرنا هناد بن السري, حدثنا أبو الحوص عن  

ِإلى علي رضي الله عنه, سماك عن خالد بن عرعرة: أن رجلً قام 
فقال: أل تخبرني عن البيت, أهو أوأل بيت وأضع في الرض ؟ فقال:

ِإبراهيم, وأمن دخله كان ل, وألكنه أوأل بيت وأضع في البركة مقام 
ِإن شئت ًا, وأ ِإبراهيم أن ابن آمن ِإلى  ِإن الله أوأحى  أنبأتك كيف بني: 

ًا فأرسل الله السكينة ِإبراهيم بذلك ذرع ًا في الرض, فضاق  لي بيت
ِإلى وأهي ريح خجوج وألها رأسان, فاتبع أحدهما صااحبه حتى انتهت 

مكة فتطورت على موضع البيت كطي الحجفة, وأأمر إبراهيم أن
ِإبراهيم وأبقي الحجر فذهب الغلم يبني حيث تستقر السكينة, فبنى

ًا كما آمرك, قال: فانطلق ِإبراهيم: أبغني حجر ًا, فقال  يبغي شيئ
ًا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر السود في الغلم يلتمس له حجر

مكانه, قال: ياأبت من أتاك بهذا الحجر ؟ قال: أتاني به من لم
.السماء فأتماه يتكل على بنائك, جاء به جبريل عليه السلم من

وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري,  
أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصام, عن سعيد بن المسيب عن كعب
الحبار, قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الرض
ًا, وأمنه دحيت الرض. قال سعيد: وأحدثنا علي بن أبي بأربعين عام

ِإبراهيم أقبل من أرض أرمينية وأمعه السكينة تدله على طالب: أن 
ًا, قال: فكشفت عن أحجار ل تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيت

ِإذ ِإن الله يقول {وأ ِإل ثلثون رجلً, فقلت: ياأبا محمد ف يطيق الحجر 
ِإبراهيم القواعد من البيت} قال: كان ذلك بعد, وأقال السدي: يرفع 

ِإسماعيل, ابنيا ِإبراهيم أن يبني البيت هو وأ ِإن الله عز وأجل أمر 
ِإبراهيم حتى بيتي للطائفين وأالعاكفين وأالركع وأالسجود. فانطلق 
ِإسماعيل وأأخذا المعاوأل ل يدريان أين البيت, أتى مكة فقام هو وأ

ًا يقال لها الريح الخجوج, لها جناحان وأرأس في فبعث الله ريح
صاورة حية, فكشفت لهما حول الكعبة عن أساس البيت الوأل,
وأاتبعاها بالمعاوأل يحفران حت وأضعا الساس, فذلك حين يقول

ِإذ بوأنا لبراهيم ِإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت}, {وأ تعالى: {وأ
ِإبراهيم مكان البيت} فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن, قال 

ًا أضعه ههنا. قال: ياأبت ًا حسن لسماعيل: يابني, اطلب لي حجر
ًا فجاءه ِإني كسلن لغب, قال: علّى بذلك, فانطلق يطلب له حجر
بحجر فلم يرضه فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب

ًا, وأجاءه جبريل بالحجر السود من الهند, وأكان أبيض ياقوتة له حجر
بيضاء مثل الثغامة, وأكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا
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ِإسماعيل بحجر فوجده عند الركن, فقال: ياأبت من الناس, فجاءه 

جاءك بهذا ؟ قال: جاء به من هو أنشط منك, فبنيا وأهما يدعوان
ِإنك أنت ِإبراهيم ربه, فقال {ربنا تقبل منا  الكلمات التي ابتلى 
السميع العليم} وأفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت

ِإليها وأبوىء لها, وأقد ِإبراهيم  ِإنما هدي  ِإبراهيم, وأ كانت مبنية قبل 
ِإلى هذا ذاهبون, كما قال المام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ذهب 

ِإبراهيم ِإذ يرفع  أيوب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وأ
القواعد من البيت} قال, القواعد التي كانت قواعد البيت قبل

ًا: أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ذلك, وأقال عبد الرزاق أيض
ختن عطاء, عن عطاء بن أبي رباح, قال: لما أهبط الله آدم من

الجنة كانت رجله في الرض وأرأسه في السماء, يسمع كلم أهل
ِإلى الله ِإليهم, فهابت الملئكة حتى شكت  السماء وأدعاءهم يأنس 
ِإلى الرض, فلما فقد في دعائها وأفي صالتها, فخفضه الله تعالى 
ِإلى الله في دعائه ما كان يسمع منهم استوحش, حتى شكا ذلك 

ِإلى مكة فكان موضع قدميه قرية, وأخطوه وأفي صالته, فوجه 
ِإلى مكة وأأنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة, مفازة, حتى انتهى 

فكانت على موضع البيت الَن, فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله
ِإبراهيم عليه السلم الطوفان, فرفعت تلك الياقوتة, حتى بعث الله 
ِلبراهيم مكان البيت} وأقال ِإذا بوأنا  فبناه, ذلك قول الله تعالى: {وأ
ِإني لأسمع عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء, قال: قال آدم: 
ِإلى الرض فابن لي أصاوات الملئكة, فقال: بخطيئتك, وألكن اهبط 

ًا ثم احفف به كما رأيت الملئكة تحف ببيتي الذي في السماء بيت
فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء وأطور زيتا وأطور
سيناء وأالجودي, وأكان ربضه من حراء, فكان هذا بناء آدم حتى بناه

ِإلى عطاء وألكن في بعضه ِإبراهيم عليه السلم بعد, وأهذا صاحيح 
نكارة, وأالله أعلم.

ًا: أخبرنا معمر عن قتادة, قال: وأضع الله   وأقال عبد الرزاق أيض
ِإلى الرض, وأكان مهبطه بأرض البيت مع آدم حين أهبط الله آدم 
الهند, وأكان رأسه في السماء وأرجله في الرض, فكانت الملئكة
ِإذ فقد أصاوات الملئكة ًا, فحزن آدم  ِإلى ستين ذراع تهابه, فنقص 

ِإني وأتسبيحهم, فشكا ِإلى الله عز وأجل, فقال الله: ياآدم  ذلك 
ًا تطوف به كما يطاف حول عرشي, وأتصلي عنده أهبطت لك بيت

ّد له في خطوه, ِإليه آدم, فخرج وأم ّلى عند عرشي, فانطلق  ُيص كما 
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فكان بين كل خطوتين مفازة, فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك, فأتى

.آدم البيت فطاف به وأمن بعده من النبياء
وأقال ابن جرير: أخبرنا ابن حميد, أخبرنا يعقوب القمّى, عن  

حفص بن حميد, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال, وأضع الله البيت
على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام,
ثم دحيت الرض من تحت البيت. وأقال محمد بن إسحاق: حدثني

عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وأغيره من أهل العلم: إن الله لما
بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام, وأخرج معه إسماعيل
وأأمه هاجر وأإسماعيل طفل صاغير يرضع, وأحملوا فيما حدثني على

البراق, وأمعه جبريل يدله على موضع البيت وأمعالم الحرم, خرج
معه جبريل, فكان ليمر بقرية إل قال: أبهذه أمرت ياجبريل ؟

فيقول جبريل: امضه, حتى قدم به مكة, وأهي إذ ذاك عضاه وأسلم
وأسمر, وأبها أناس يقال لهم: العماليق خارج مكة وأما حولها, وأالبيت

يومئذ ربوة حمراء مدرة, فقال إبراهيم لجبريل: أههنا أمرت أن
أضعهما ؟ قال: نعم, فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه,

ًا, فقال {ربنا إني وأأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريش
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم} إلى قوله:

{لعلهم يشكروأن} وأقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان,
أخبرني حميد, عن مجاهد, قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن
ًا بألفي سنة, وأأركانه في الرض السابعة, وأكذا قال ليث يخلق شيئ

بن أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الرض السابعة, وأقال ابن
أبي حاتم: حدثنا أبي, أخبرنا عمروأ بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن

معاوأية عن عبد المؤمن بن خالد, عن علياء بن أحمر: إن ذا
القرنين قدم مكة, فوجد إبراهيم وأإسماعيل يبنيان قواعد البيت من

خمسة أجبل. فقال: ما لكما وألرضي ؟ فقال: نحن عبدان
مأموران, أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا البينة على ما تدعيان.

فقامت خمسة أكبش فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وأإسماعيل
عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وأسلمت,

ثم مضى, وأذكر الزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع
إبراهيم عليه السلم بالبيت, وأهذا يدل على تقدم زمانه, وأالله

أعلم.
وأقال البخاري رحمه الله: قوله تعالى: {وأإذ يرفع إبراهيم القواعد  

من البيت وأإسماعيل} الَية, القواعد: أساسه, وأاحدها قاعدة,
وأالقواعد من النساء وأاحدتها قاعدة. حدثنا إسماعيل: حدثني مالك
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عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن
أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوأج النبي صالى الله

عليه وأسلم: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «ألم تري
أن قومك حين بنوا البيت اقتصروأا على قواعد إبراهيم ؟» فقلت:

يارسول الله, أل تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال «لول حدثان
قومك بالكفر» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت

هذا من رسول الله صالى الله عليه وأسلم ما أرى رسول الله صالى
الله عليه وأسلم ترك استلم الركنين يليان الحجر, إل أن البيت لم

يتم على قواعد إبراهيم عليه السلم. وأقد روأاه في الحج عن
القعنبي, وأفي أحاديث النبياء عن عبد الله بن يوسف وأمسلم, عن

يحيى بن يحيى, وأمن حديث ابن وأهب وأالنسائي من حديث عبد
ًا من الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. وأروأاه مسلم أيض
حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة,

يحدثا عبد الله بن عمر عن عائشة, عن النبي صالى الله عليه
وأسلم, قال «لول أن قومك حديثو عهد بجاهلية أوأ قال: بكفر ـ

لنفقت كنز الكعبة في سبيل الله, وألجعلت بابها بالرض وألدخلت
فيها الحجر» وأقال البخاري: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن

إسرائيل, عن أبي اسحاق, عن السود, قال: قال لي ابن الزبير:
ًا, فما حدثتك في الكعبة ؟ قال: ًا كثير كانت عائشة تسر إليك حديث

قلت: قالت لي: قال النبي صالى الله عليه وأسلم «ياعائشة لول
قومك حديث عهدهم ـ فقال ابن الزبير ـ بكفر لنقضت الكعبة,

ًا يخرجون منه» ففعله ًا يدخل منه الناس, وأباب فجعلت لها بابين: باب
ابن الزبير, انفرد بإخراجه البخاري فروأاه هكذا في كتاب العلم من
صاحيحه, وأقال مسلم في صاحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى, أخبرنا أبو

معاوأية عن هشام بن عروأة, عن أبيه, عن عائشة, قالت: قال لي
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «وألول حداثة عهد قومك بالكفر

ًا حين بنت ِإبراهيم, فإن قريش لنقضت الكعبة وألجعلتها على أساس 
ًا» قال: وأحدثنا أبو بكر بن أبي البيت استقصرت, وألجعلت لها خلف

شيبة, وأأبو كريب, قال: أخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا السناد
انفرد به مسلم, قال: وأحدثني محمد بن حاتم, حدثني ابن مهدي,

أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء, قال: سمعت عبد
الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي, يعني عائشة رضي الله عنها,

قالت: قال النبي صالى الله عليه وأسلم «يا عائشة لول قومك
ًا حديثو عهد بشرك, لهدمت الكعبة فألزقتها بالرض, وألجعلت لها باب
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ًا ِإن قريش ًا, وأزدت فيها ستة أذرع من الحجر ف ًا غربي ًا, وأباب شرقي

ًا. اقتصرتها حيث بنت الكعبة» انفرد به أيض

ِإبراهيم الخليل عليه السلم بمدد ذكر بناء قريش الكعبة بعد 
طويلة,وأقبل مبعث رسول الله صالى الله عليه وأسلم بخمس سنين

وأقد نقل معهم في الحجارة وأله من العمر خمس وأثلثون سنة  
ِإلى يوم الدين. قال محمد بن ًا  صالوات الله وأسلمه عليه دائم

ِإسحاق بن يسار في السيرة: وألما بلغ رسول الله صالى الله عليه
ًا وأثلثون سنة, اجتمعت قريش لبنيان الكعبة, وأكانوا وأسلم خمس

ًا فوق ِإنما كانت رضم يهمون بذلك ليسقفوها وأيهابون هدمها, وأ
ًا سرقوا كنز الكعبة, القامة فأرادوأا رفعها وأتسقيفها وأذلك أن نفر
ِإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة, وأكان الذي وأجد عنده وأ

الكنز دوأيك مولى بني مليح بن عمروأ من خزاعة, فقطعت قريش
يده, وأيزعم الناس أن الذين سرقوه وأضعوه عند دوأيك, وأكان البحر
ِإلى جدة لرجل من تجار الروأم, فتحطمت, فأخذوأا قد رمى بسفينة 

خشبها فأعدوأه لتسقيفها, وأكان بمكة رجل قبطي نجار, فهيأ لهم
في أنفسهم بعض ما يصلحها, وأكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي

كانت تطرح فيها ما يهدي لها كل يوم تتشدق على جدار الكعبة
ِإل احزألت وأكانت مما يهابون, وأذلك أنه كان ل يدنو منها أحد 

ّدق على ًا تتش وأكشت وأفتحت فاها, فكانوا يهابونها, فبينا هي يوم
ًا فاختطفها فذهب ِإليها طائر جدار الكعبة كما كانت تصنع, بعث الله 
ِإنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا, عندنا بها, فقالت قريش: 

عامل رفيق, وأعندنا خشب, وأقد كفانا الله الحية, فلما أجمعوا
أمرهم في هدمها وأبنيانها, قام أبو وأهب بن عمروأ بن عائذ بن عبد

ًا فوثب من يده حتى بن عمران بن مخزوأم, فتناوأل من الكعبة حجر
ِإلى موضعه, فقال: يامعشر قريش, ل تدخلوا في بنيانها من رجع 

ِإل طيبا, ل يدخل فيها مهر بغي, وألبيع ربا, وأل مظلمة أحد كسبكم 
من الناس, قال ابن إسحاق: وأالناس ينتحلون هذا الكلم للوليد بن

ًا ِإن قريش المغيرة بن عبد الله بن عمروأ بن مخزوأم, قال: ثم 
تجزأت الكعبة, فكان شق الباب لبني عبد مناف وأزهرة, وأكان ما

بين الركن السود وأالركن اليماني لبني مخزوأم وأقبائل من قريش
ِإليهم, وأكان ظهر الكعبة لبني جمح وأسهم, وأكان شق انضموا 

الحجر لبني عبد الدار بن قصي وألبني أسد بن عبد العزى بن قصي
ِإن الناس هابوا وألبني عدي بن كعب بن لؤي وأهو الحطيم, ثم 
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هدمها وأفرقوا منه, فقال الوليد بن المغيرة, أنا أبدؤكم في هدمها,

ِإنا ل فأخذ المعول ثم قام عليها وأهو يقول: اللهم لم ترع, اللهم 
ِإل الخير, ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة, نريد 

ًا, وأرددناها كما كانت, ِإن أصايب لم نهدم منها شيئ وأقالوا: ننظر, ف
ِإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صانعنا, فأصابح الوليد من وأ
ِإذا انتهى ًا على عمله, فهدم وأهدم الناس معه, حتى  ليلته غادي

ِإلى ِإبراهيم عليه السلم, أفضوا  ِإلى الساس, أساس  الهدم بهم 
ًا, قال: فحدثني بعض من حجارة خضر كالسنة آخذ بعضها بعض

يروأي الحديث: أن رجلً من قريش ممن كان يهدمها, أدخل عتلة
ًا أحدهما, فلما تحرك الحجر انتفضت بين حجرين منها ليقلع بها أيض

مكة بأسرها, فانتهوا عن ذلك الساس.
ِإن القبائل من قريش جمعت الحجارة   قال ابن إسحاق: ثم 

لبنائها, كل قبيلة تجمع على حدة, ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع
الركن, يعني الحجر السود, فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه

ِإلى موضعه دوأن الخرى, حتى تحاوأروأا وأتخالفوا وأأعدوأا للقتال,
ًا, ثم تعاقدوأا هم وأبنو عدي فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دم

بن كعب بن لؤي على الموت, وأأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في
تلك الجفنة فسموا «لعقة الدم» فمكثت قريش على ذلك أربع ليال
ِإنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوأروأا وأتناصافوا, فزعم ًا, ثم  أوأ خمس
بعض أهل الروأاية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمروأ بن

مخزوأم, وأكان عامئذ أسن قريش كلهم, قال: يا معشر قريش,
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أوأل من يدخل من باب هذا المسجد

يقضي بينكم فيه, ففعلوا, فكان أوأل داخل رسول الله صالى الله
عليه وأسلم, فلما رأوأه قالوا: هذا المين رضينا, هذا محمد. فلما
ِإلي انتهى اليهم وأأخبروأه الخبر قال صالى الله عليه وأسلم: هلم 

ًا, فأتي به فأخذ الركن, يعني الحجر السود, فوضعه فيه بيده, ثوب
ًا, ففعلوا ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميع
حتى إذا بلغوا به موضعه, وأضعه هو بيده صالى الله عليه وأسلم ثم
بني عليه, وأكانت قريش تسمي رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قبل أن ينزل الوحي المين فلما فرغوا من البنيان وأبنوها على ما
أرادوأا, قال الزبير بن عبد المطلب, فيما كان من أمر الحية التي

كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها:
عجبت لما تصوبت العقابإلى الثعبان وأهي لها اضطرابوقد كانت 

ًا يكون لها وأثابإذا قمنا إلى التأسيس يكون لها كشيشوأحيان
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شدتتهيبنا البناء وأقد تهابفلما إن خشينا الرجز جاءتعقاب تتلئب لها
انصبابفضمتها إليها ثم خلتلنا البنيان ليس له حجابفقمنا حاشدين

إلى بناءلنا منه القواعد وأالترابغداة نرفع التأسيس منهوليس على
مساوأينا ثيابأعز به المليك بني لؤيفليس لصاله منهم ذهابوقد
ٍيومرة قد تقدمها كلبفبوأنا المليك بذاك حشدت هناك بنو عد

ًاوأعند الله يلتمس الثواب عز

قال ابن إسحاق: وأكانت الكعبة على عهد النبي صالى الله عليه  
ًا, وأكانت تكسى القباطي, ثم كسيت بعد وأسلم ثماني عشر ذراع

البروأد, وأأوأل من كساها الديباج الحجاج بن يوسف, (قلت) وألم تزل
على بناء قريش حتى احترقت في أوأل إمارة عبدالله بن الزبير بعد

يزيد بن معاوأية, لما حاصاروأا ابن الزبير, سنة ستين وأفي آخر وألية
ٍذ نقضها ابن الزبير إلى الرض وأبناها على قواعد إبراهيم عليه فحينئ

ًا ًا غربي ًا وأباب ًا شرقي السلم, وأأدخل فيها الحجر, وأجعل لها باب
ملصقين بالرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم وألم تزل كذلك مدة إمارته حتى
قتله الحجاج, فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروأان
له بذلك, كما قال مسلم بن الحجاج في صاحيحه: أخبرنا هناد بن

السري, أخبرنا ابن أبي زائدة, أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء,
قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوأية حين غزاها أهل الشام,
فكان من أمره ما كان, تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم,

يريد أن يحزبهم أوأ يجيرهم على أهل الشام, فلما صادر الناس قال:
يأيها الناس, أشيروأا علّي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها, أوأ

أصالح ما وأهَي منها ؟ قال ابن عباس: فإني قد خرق لي رأي فيها,
ًا ًا أسلم الناس عليه, وأأحجار َهَي منها, وأتدع بيت أرى أن تصلح ما وأ
أسلم الناس عليها, وأبعث عليها صالى الله عليه وأسلم, فقال ابن

الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده, فكيف بيت
ًا, ثم عازم على أمري, فلما ربكم عز وأجل ؟ إني مستخير ربي ثلث

مضت ثلثا, أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل
بأوأل الناس يصعد فيه أمر من السماء, حتى صاعده رجل فألقى منه
حجارة, فلما لم يره الناس أصاابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا
به الرض, فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع
بناؤه, وأقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

إن النبي صالى الله عليه وأسلم قال «لول أن الناس حديث عهدهم
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بكفر, وأليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت

ًا ًا يدخل الناس منه, وأباب فيه من الحجر خمسة أذرع, وألجعلت له باب
يخرجون منه» قال: فأنا أجد ما أنفق, وألست أخاف الناس, قال:
ًا, فنظر الناس فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدي له أس
ًا فلما إليه, فبنى عليه البناء, وأكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراع

زاد فيه اسقصره فزاد في أوأله عشرة أذرع وأجعل له بابين:
أحدهما يدخل منه, وأالَخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير, كتب
الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك وأيخبره أن ابن الزبير قد

وأضع البناء على أس نظر إليه العدوأل من أهل مكة: فكتب إليه عبد
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء, أما ما زاده في

طوله فأقره, وأأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه, وأسد الباب
الذي فتحه, فنقضه وأأعاده إلى بنائه, وأقد روأاه النسائي في سننه

عن هناد, عن يحيى بن أبي زائدة, عن عبد الملك بن أبي سليمان,
عن عطاء, عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه, وألم يذكر

ًا ما فعله عبد الله بن الزبير رضي القصة وأقد كانت السنة إقرار
ّده رسول الله صالى الله عليه وأسلم, الله عنهما, لنه هو الذي وأ

وألكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالسلم
وأقرب عهدهم من الكفر, وألكن خفيت هذه السنة على عبد الملك

بن مروأان, وألهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنهاروأت ذلك عن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم: قال: وأددنا أنا تركناه وأما تولى,

كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم, حدثنا محمد بن بكر, أخبرنا
ابن جريج: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير وأالوليد بن عطاء
يحدثان عن الحارثا بن عبد الله بن أبي ربيعة, قال عبد الله بن

عبيد: وأفد الحارثا بن عبد الله على عبد الملك بن مروأان في
خلفته, فقال عبد الملك: ما أظن أبا حبيب, يعني ابن الزبير, سمع

من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها, قال الحارثا: بلى, أنا
سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا ؟ قال: قالت: قال رسول

الله صالى الله عليه وأسلم «إن قومك استقصروأا من بنيان البيت,
وألول حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه, فإن بدا لقومك
ًا من من بعدي أن يبنوه, فهلمي لريك ما تركوه منه» فأراها قريب

سبعة أذرع, هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير, وأزاد عليه الوليد
بن عطاء قال النبي صالى الله عليه وأسلم «وألجعلت لها بابين

ًا, وأهل تدرين لم كان قومك ًا وأغربي موضوعين في الرض: شرقي
ًا أن ل يدخلها إل من أرادوأا, فكان رفعوا بابها» قالت: ل. قال «تعزز
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الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي, حتى إذا كاد أن

يدخل دفعوه فسقط» قال عبد الملك: فقلت للحارثا: أنت سمعتها
تقول هذا ؟ قال: نعم, قال فنكت ساعة بعصاه, ثم قال: وأددت أني

تركته وأما تحمل. قال مسلم: وأحدثنا محمد بن عمروأ بن جبلة,
حدثنا أبو عاصام(ح), وأحدثنا عبد بن حميد, أخبرنا عبد الرزاق كلهما
عن ابن جريج بهذا السناد مثل حديث أبي بكر, قال: وأحدثنا محمد

بن حاتم, حدثنا عبد الله بن بكر السهمي, حدثنا حاتم بن أبي
صاغيرة عن أبي قزعة: أن عبد الملك بن مروأان بينما هو يطوف

بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين,
يقول سمعتها تقول: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «يا

عائشة لول حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من
الحجر. فإن قومك قصروأا في البناء» فقال الحارثا بن عبد الله بن
أبي ربيعة: ل تقل هذا يا أمير المؤمنين, فإني سمعت أم المؤمنين
تحدثا هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى

ابن الزبير, فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة, لنه قد روأي
عنها من طرق صاحيحة متعددة عن السود بن يزيد وأالحارثا بن

عبد الله بن أبي ربيعة وأعبد الله بن الزبير وأعبد الله بن محمد بن
أبي بكر وأعروأة بن الزبير, فدل هذا على صاواب ما فعله ابن

ًا. الزبير, فلو ترك لكان جيد
وألكن بعدما رجع المر إلى هذا الحال, فقد كره بعض العلماء أن  

يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هاروأن الرشيد أوأ أبيه
ًا عن هدم الكعبة وأردها إلى ما فعله المهدي أنه سأل المام مالك

ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين, ل تجعل كعبة الله
ل يشاء أحد أن يهدمها إل هدمها, فترك ذلك الرشيد, ملعبة للملوك

نقله عياض وأالنووأي وأل تزال ـ وأالله أعلم ـ هكذا إلى آخر الزمان,
إلى أن يخربها ذوأ السويقتين من الحبشة, كما ثبت ذلك في

الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «يخرب الكعبة ذوأ السويقتين من الحبشة» أخرجاه, وأعن
ابن عباس عن النبي صالى الله عليه وأسلم «كأني به أسود أفحج

ًا» روأاه البخاري, وأقال المام أحمد بن حنبل في ًا حجر يقلعها حجر
مسنده: أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني, أخبرنا محمد بن

سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عبد الله
بن عمروأ بن العاص رضي الله عنهما, قال: سمعت رسول الله
صالى الله عليه وأسلم يقول: «يخرب الكعبة ذوأ السويقتين من
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الحبشة, وأيسلبها حليتها, وأيجردها من كسوتها, وألكأني أنظر إليه

أصايلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته وأمعوله» ـ الفدع: زيغ بين
القدم وأعظم الساق ـ وأهذا, وأالله أعلم, إنما يكون بعد خروأج

يأجوج وأمأجوج, لما جاء في صاحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«ليحجن البيت وأليعتمرّن بعد خروأج يأجوج وأمأجوج».
وأقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وأإسماعيل عليهما السلم {ربنا  

وأاجعلنا مسلمين لك وأمن ذريتنا أمة مسلمة لك وأأرنا مناسكنا وأتب
علينا إنك أنت التواب الرحيم} قال ابن جرير: يعنيان بذلك وأاجعلنا
مستسلمين لمرك, خاضعين لطاعتك, وأل نشرك معك في الطاعة

ًا سواك, وأل في العبادة غيرك, وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي, أحد
أخبرنا إسماعيل عن رجاء ابن حبان الحصني القرشي, أخبرنا

معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم {وأاجعلنا مسلمين لك} قال:
مخلصين لك, {وأمن ذريتنا أمة مسلمة لك} قال: مخلصة, وأقال
ًا: أخبرنا علي بن الحسين, أخبرنا المقدمي, أخبرنا سعيد بن أيض
عامر عن سلم بن أبي مطيع في هذه الَية {وأاجعلنا مسلمين}

قال: كانا مسلمين, وألكنهما سأله الثبات. وأقال عكرمة {ربنا
وأاجعلنا مسلمين لك} قال الله: قد فعلت, {وأمن ذريتنا أمة

مسلمة لك} قال الله: قد فعلت. وأقال السدي {وأمن ذريتنا أمة
مسلمة لك} يعنيان العرب. قال ابن جرير: وأالصواب أنه يعم

العرب وأغيرهم, لن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل, وأقد قال الله
تعالى: {وأمن قوم موسى أمة يهدوأن بالحق وأبه يعدلون}, (قلت)
وأهذا الذي قاله ابن جرير ل ينفيه السدي, فإن تخصيصهم بذلك ل
ينفي من عداهم, وأالسياق إنما هو العرب, وألهذا قال بعده {ربنا

وأابعث فيهم رسولً منهم يتلو عليهم آياتك وأيعلمهم الكتاب وأالحكمة
وأيزكيهم} الَية. وأالمراد بذلك محمد صالى الله عليه وأسلم, وأقد

ً بعث فيهم كما قال تعالى: {هو الذي بعث في الميين رسول
منهم} وأمع هذا ل ينفي رسالته إلى الحمر وأالسود لقوله تعالى
ًا} وأغير ذلك من {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع

الدلة القاطعة, وأهذا الدعاء من إبراهيم وأإسماعيل عليهما السلم
كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله

{وأالذين يقولون ربنا هب لنا من أزوأاجنا وأذريتنا قرة أعين وأاجعلنا
ًا, فإن من تمام محبة ًا} وأهذا القدر مرغوب فيه شرع للمتقين إمام
عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صالبه من يعبد الله وأحده ل
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شريك له. وألهذا لما قال الله تعالى لبراهيم عليه السلم {إني

ًا} قال {وأمن ذريتي قال ل ينال عهدي جاعلك للناس إمام
الظالمين} وأهو قوله {وأاجنبني وأبنّي أن نعبد الصانام} وأقد ثبت
في صاحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صالى
الله عليه وأسلم, أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من

ثلثا: صادقة جارية أوأ علم ينتفع به أوأ وألد صاالح يدعو له» {وأأرنا
مناسكنا} قال ابن جرير عن عطاء {وأأرنا مناسكنا} أخرجها لنا
علمناها, وأقال مجاهد {أرنا مناسكنا} مذابحنا. وأروأي عن عطاء
ًا وأقتادة نحو ذلك. وأقال سعيد بن منصور: أخبرنا عتاب بن أيض

بشير عن خصيف, عن مجاهد, قال: قال إبراهيم {أرنا مناسكنا}
فأراه جبرائيل فأتى به البيت, فقال: ارفع القواعد, فرفع القواعد
وأأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا, قال: هذا
من شعائر الله, ثم انطلق به إلى المروأة, فقال: وأهذا من شعائر
الله, ثم انطلق به نحو منى, فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم

عند الشجرة, فقال: كبر وأارمه, فكبر وأرماه, ثم انطلق إبليس
فقام عند الجمرة الوسطى, فلما جاز به جبريل وأإبراهيم قال له:
كبر وأارمه, فكبر وأرماه, فذهب الخبيث إبليس وأكان الخبيث أراد

ًا, فلم يستطع, فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به أن يدخل في الحج شيئ
المشعر الحرام, فقال: هذا المشعر الحرام, فأخذ بيد إبراهيم أتى

به عرفات, قال: قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلثا مرات, قال: نعم.
وأروأي عن أبي مجلز وأقتادة نحو ذلك, وأقال أبو داوأد الطيالسي:
أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاصام الغنوي, عن أبي الطفيل,

عن ابن عباس, قال: إن إبراهيم لما أري أوأامر المناسك, عرض له
الشيطان عند المسعى, فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى

أتى به منى, قال: هذا مناخ الناس, فلما انتهى إلى جمرة العقبة
تعرض له الشيطان, فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, ثم أتى به
إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان, فرماه بسبع حصيات
ًا, فقال: هذا المشعر, ثم أتى به عرفة, حتى ذهب فأتى به جميع

فقال: هذه عرفة, فقال له جبريل: أعرفت ؟.

َتاَب ِك ْل ُهُم ا ّلُم َع ُي َوأ ِتَك  َيا ِهْم آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ُهْم  ْن ِهْم َرُسولً ّم ِفي َعْث  ْب َوأا َنا  ّب ** َر
ِكيُم ِزيُز الَح َع َأنَت ال ّنَك  ِإ ِهْم  ّكي ُيَز َوأ ْكَمَة  ْلِح  َوأا
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ًا عن تمام دعوة إبراهيم لهل الحرم أن يبعث    يقول تعالى إخبار

الله فيهم رسول منهم, أي من ذرية إبراهيم, وأقدوأافقت هذه
الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صالوات الله
وأسلمه عليه رسولً في الميين إليهم وأإلى سائر العجميين من

النس وأالجن, كما قال المام أحمد: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
عن معاوأية بن صاالح, عن سعيد بن سويد الكلبي, عن عبد العلى
بن هلل السلمي, عن العرباض بن سارية, قال: قال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم «إني عند الله لخاتم النبيين, وأإن آدم
لمنجدل في طينته, وأسأنبئكم بأوأل ذلك, دعوة أبي إبراهيم,

وأبشارة عيسى بي, وأرؤيا أمي التي رأت, وأكذلك أمهات النبيين
يرين» وأكذلك روأاه ابن وأهب وأالليث وأكاتبه عبد الله بن صاالح عن
معاوأية بن صاالح وأتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد

ًا: أخبرنا أبو النضر, أخبرنا الفرج, أخبرنا به, وأقال المام أحمد أيض
لقمان بن عامر, قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله:
ما كان أوأل بدء أمرك ؟ قال «دعوة أبي إبراهيم, وأبشرى عيسى

بي. وأرأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» وأالمراد
أن أوأل من نوه بذكره وأشهره في الناس إبراهيم عليه السلم, وألم

ًا حتى أفصح باسمه ًا سائر ًا مشهور يزل ذكره في الناس مذكور
ًا, وأهو عيسى بن مريم عليه السلم, خاتم النبياء بني إسرائيل نسب

ًا, وأقال {إني رسول الله إليكم حيث قام في بني إسرائيل خطيب
ًا برسول يأتي من بعدي ًا لما بين يدي من التوراة وأمبشر مصدق

اسمه أحمد} وألهذا قال في هذا الحديث دعوة أبي إبراهيم وأبشرى
عيسى بن مريم. وأقوله: وأرأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له

ًا رأته حين حلمت به, وأقصته على قصور الشام, قيل كان منام
قومها, فشاع فيهم وأاشتهر بينهم, وأكان ذلك توطئة وأتخصيص

الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وأنبوته ببلد الشام,
وألهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلً للسلم وأأهله, وأبها ينزل

عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها,
وألهذا جاء في الصحيحين «ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على

الحق ل يضرهم من خذلهم وأل من خالفهم حتى يأتي أمر الله وأهم
كذلك» وأفي صاحيح البخاري «وأهم بالشام» قال أبو جعفر الرازي

عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله {ربنا وأابعث فيهم
رسولً منهم} يعني أمة محمد صالى الله عليه وأسلم, فقيل له: قد
استجيب لك, وأهو كائن في آخر الزمان, وأكذا قال السدي وأقتادة,

366



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأقوله تعالى: {وأيعلمهم الكتاب} يعني القرآن, {وأالحكمة} يعني
السنة, قاله الحسن وأقتادة وأمقاتل بن حيان وأأبو مالك وأغيرهم,
وأقيل: الفهم في الدين وأل منافاة, {وأيزكيهم} قال علي بن أبي

طلحة عن ابن عباس يعني طاعة الله وأقال محمد بن إسحاق
{وأيعلمهم الكتاب وأالحكمة} قال الخير فيفعلوه وأالشر فيتقوه,

وأيخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروأا من طاعته وأيجتنبوا
ما يسخطه من معصيته, وأقوله {إنك أنت العزيز الحكيم} أي

العزيز الذي ل يعجزه شيء, وأهو قادر على كل شيء الحكيم في
أفعاله وأأقواله, فيضع الشياء في محالها لعلمه وأحكمته وأعدله.

ُه َنا ْي َف َط ِد اصْا َق َل َوأ ْفَسُه  َن ِفَه  ِإلّ َمن َس ِهيَم  ْبَرا ِإ ِة  ّل َعن ّم َغُب  َيْر َوأَمن   **
ِلْم َأْس ّبُه  َلُه َر َقاَل  ْذ  ِإ ِلِحيَن *   َلِمَن الّصا ِة  ِفي الَِخَر ّنُه  ِإ َوأ َيا  ْن ّد ِفي ال

ْعُقوُب َي َوأ ِه  ِني َب ِهيُم  ْبَرا ِإ َهآ  ِب َوأصّاَى  َوأ َلِميَن *   َعا ْل ِلَرّب ا َلْمُت  َأْس َقاَل 
ِلُموَن  ُتم ّمْس ْن َأ َوأ َإلّ  ُتّن  َتُمو َفلَ  ّديَن  ُكُم ال َل َفَى  َط ّلَه اصْا ِإّن ال ِنّي  َب َيا

ًا على الكفار فيما ابتدعوه وأأحدثوه من    يقول تبارك وأتعالى رد
الشرك بالله, المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء, فإنه جرد

توحيد ربه تبارك وأتعالى فلم يدعو معه غيره وأل أشرك به طرفة
عين, وأتبرأ من كل معبود سواه خالف في ذلك سائر قومه حتَى

تبرأ من أبيه, فقال {يا قوم إني بريء مما تشركون * إني وأجهت
ًا وأما أنا من المشركين} وأجهي للذي فطر السموات وأالرض حنيف

وأقال تعالى: {وأإذ قال إبراهيم لبيه وأقومه إنني براء مما تعبدوأن *
إل الذي فطرني فإنه سيهدين} وأقال تعالى: {وأما كان استغفار
ّوأ لله إبراهيم لبيه إل عن موعدة وأعدها إياه فلما تبين له أنه عد

تبرأ منه إن إبراهيم لوأاه حليم} وأقال تعالى: {إن إبراهيم كان أمة
ًا لنعمه اجتباه وأهداه ًا وألم يك من المشركين * شاكر ًا لله حنيف قانت
إلى صاراط مستقيم * وأآتيناه في الدنيا حسنة وأإنه في الَخرة لمن

الصالحين} وألهذا وأأمثاله قال تعالى: {وأمن يرغب عن ملة
إبراهيم} عن طريقته وأمنهجه فيخالفها وأيرغب عنها {إل من سفه

نفسه} ؟ أي ظلم نفسه بسفهه وأسوء تدبيره بتركه الحق إلى
الضلل حيث خالف طريق من اصاطفي في الدنيا للهداية وأالرشاد

من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلً, وأهو في الَخرة من
الصالحين السعداء, فمن ترك طريقه هذا وأمسلكه وأملته, وأاتبع

طريق الضللة وأالغّي, فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر
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من هذا ؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم, قال أبو العالية

ًا ليست من عند وأقتادة: نزلت هذه الَية في اليهود, أحدثوا طريق
الله, وأخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه, وأيشهد لصحة هذا القول

ًا وألكن كان ًا وأل نصراني قول الله تعالى: {ما كان إبراهيم يهودي
ًا وأما كان من المشركين * إن أوألى الناس بإبراهيم ًا مسلم حنيف

للذين ابتعوه وأهذا النبي وأالذين آمنوا وأالله وألي المؤمنين.
وأقوله تعالى {إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين}  

أي أمره الله بالخلص وأالستسلم وأالنقياد, فأجاب إلى ذلك
ًا, وأقوله {وأوأصاى بها إبراهيم بنيه وأيعقوب} أي وأصاى ًا وأقدر شرع
بهذه الملة, وأهي السلم لله, أوأ يعود الضمير على الكلمة وأهي

قوله {أسلمت لرب العالمين} لحرصاهم عليها وأمحبتهم لها,
حافظوا عليها إلى حين الوفاة, وأوأصاوا أبناءهم بها من بعدهم كقوله

تعالى: {وأجعلها كلمة باقية في عقبه} وأقد قرأ بعض السلف
ًا على بنيه, كأن إبراهيم وأصاى بنيه وأابن ابنه وأيعقوب بالنصب عطف

ًا ذلك, وأقد ادعى القشيري فيما يعقوب بن إسحاق وأكان حاضر
حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما وألد بعد وأفاة إبراهيم, وأيحتاج

مثل هذا إلى دليل صاحيح, وأالظاهر, وأالله أعلم, أن إسحاق وألد له
يعقوب في حياة الخليل وأسارة, لن البشارة وأقعت بهما في قوله
{فببشرناها بإسحاق وأمن وأراء إسحاق يعقوب} وأقد قرىء بنصب

يعقوب ههنا على نزع الخافض, فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما
ًا فقد قال لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة, وأأيض

الله تعالى في سورة العنكبوت: {وأوأهبنا له إسحاق وأيعقوب وأجعلنا
في ذريته النبوة وأالكتاب} الَية, وأقال في الَية الخرى {وأوأهبنا له
ًا فإنه إسحاق وأيعقوب نافلة} وأهذا يقضي أنه وأجد في حياته, وأأيض

باني بيت المقدس, كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة, وأثبت في
الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله, أي مسجد وأضع

أوأل ؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي ؟ قال «بيت
المقدس», قلت: كم بينهما ؟ قال «أربعون سنة» الحديث, فزعم

ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس ـ وأإنما
ّدده بعد خرابه وأزخرفه ـ وأبين إبراهيم أربعين سنة, وأهذا مما كان ج

أنكر على ابن حبان, فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين,
ًا, وأهذا ًا فإن وأصاية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريب وأالله أعلم, وأأيض

يدل على أنه ههنا من جملة الموصاين. وأقوله {يا بني إن الله
اصاطفى لكم الدين فل تموتن إل وأأنتم مسلمون} أي أحسنوا في
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حال الحياة, وأالزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه, فإن المرء
ًا على ما كان عليه, وأيبعث على ما مات عليه, وأقد يموت غالب

أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وأفق له وأيسر عليه,
ًا ثبت عليه. وأهذا ل يعارض ما جاء في الحديث وأمن نوى صاالح
الصحيح «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه

وأبينها إل باع أوأ ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها. وأإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه

وأبينها إل باع أوأ ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة
فيدخلها» لنه قد جاء في بعض روأايات هذا الحديث ليعمل بعمل

أهل الجنة فيما يبدوأ للناس وأبعمل أهل النار فيما يبدوأ للناس, وأقد
قال الله تعالى: {فأما من أعطى وأاتقى وأصادق بالحسنى

فسنيسره لليسرى وأأما من بخل وأاستغنى وأكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى}.

ُدوأَن ُب ْع َت ِه َما  ِني َب ِل َقاَل  ْذ  ِإ ْوُت  ْلَم ُقوَب ا ْع َي ْذ َحَضَر  ِإ َء  َدآ َه ُتْم ُش ُكن َأْم   **
َق ِإْسَحا َوأ ِإْسَماِعيَل  َوأ ِهيَم  ْبَرا ِإ ِئَك  َبا َلـَه آ ِإ َوأ َهَك  َلـ ِإ ُد  ُب ْع َن ْا  ُلو َقا ِدي  ْع َب ِمن 

َبْت َكَس َها َما  َل َلْت  ْد َخ َق ٌءة  ُأّم ْلَك  ِت ِلُموَن *   َلُه ُمْس َنْحُن  َوأ ًا  َوأاِحد ًا  َلـه ِإ
ُلوَن  ْعَم َي ُنوا  َكا َعّما  ُلوَن  َأ ُتْس َوألَ  ُتْم  ْب َكَس ُكْم ّما  َل َوأ

ًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل    يقول تعالى محتج
وأعلى الكفار من بني إسرائيل ـ وأهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

عليهم السلم ـ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة, وأصاى بنيه بعبادة
الله وأحده ل شريك له, فقال لهم {ما تعبدوأن من بعدي ؟ قالوا

نعبد إلهك وأإله آبائك إبراهيم وأإسماعيل وأإسحاق} وأهذا من باب
ًا, التغليب, لن إسماعيل عمه, قال نحاس: وأالعرب تسمي العم أب

ًا نقله القرطبي, وأقد استدل بهذه الَية الكريمة من جعل الجد أب
وأحجب به الخوة, كما هو قول الصديق, حكاه البخاري عنه من

طريق ابن عباس وأابن الزبير, ثم قال البخاري: وألم يختلف عليه,
وأإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين, وأبه يقول الحسن البصري

وأطاوأس وأعطاء, وأهو مذهب أبي حنيفة وأغير وأاحد من السلف
وأالخلف, وأقال مالك وأالشافعي وأأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم

الخوة, وأحكي ذلك عن عمر وأعثمان وأعلي وأابن مسعود وأزيد بن
ثابت وأجماعة من السلف وأالخلف, وأاختاره صااحبا أبي حنيفة
القاضي أبو بوسف وأمحمد بن الحسن, وألتقريرها موضع آخر,
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ًا غيره, ًا} أي نوحده باللوهية وأل نشرك به شيئ ًا وأاحد وأقوله {إله

{وأنحن له مسلمون} أي مطيعون خاضعون, كما قال تعالى: {وأله
ًا وأإليه يرجعون} ًا وأكره أسلم من في السموات وأالرض طوع
وأالسلم هو ملة النبياء قاطبة وأإن تنوعت شرائعهم وأاختلفت
مناهجهم, كما قال تعالى: {وأما أرسلنا من قبلك من رسول إل

نوحي إليه أنه ل إله أل أنا فاعبدوأن}, وأالَيات في هذا كثيرة
وأالحاديث فمنها قوله صالى الله عليه وأسلم «نحن معشر النبياء

أوألد علت ديننا وأاحد» وأقوله تعالى: {تلك أمة قد خلت} أي
مضت, {لها ما كسبت وألكم ما كسبتم} أي إن السلف الماضين
من آبائكم من النبياء وأالصالحين ل ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم

ًا يعود نفعه عليكم, فإن لهم أعمالهم التي عملوها وألكم تفعلوا خير
أعمالكم {وأل تسئلون عما كانوا يعملون} وأقال أبو العالية وأالربيع

وأقتادة {تلك أمة قد خلت} يعني إبراهيم وأإسحاق وأيعقوب
وأالسباط وألهذا جاء في الثر «من بطأ به عمله لم يسرع به

نسبه».

َوأَما ًا  ِنيف ِهيَم َح ْبَرا ِإ ّلَة  َبْل ِم ُقْل  ْا  ُدوأ َت ْه َت َى  َنَصاَر ْوأ  َأ ًا  ُهود ْا  ُنو ُكو ْا  ُلو َقا َوأ  **
ِكيَن ِر ْلُمْش  َكاَن ِمَن ا

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, حدثني سعيد   
بن جبير أوأ عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال عبد الله بن صاوريا

العور لرسول الله صالى الله عليه وأسلم: ما الهدى إل ما نحن
عليه, فاتبعنا يا محمد تهتد, وأقالت النصاري مثل ذلك, فأنزل الله

ًا أوأ نصارى تهتدوأا} وأقوله {قل بل ملة عز وأجل {وأقالوا كونوا هود
إبراهيم حنيفا} أي ل نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية وأالنصرانية

بل نتبع {ملة إبراهيم حنيفا} أي مستقميا, قاله محمد بن كعب
القرظي وأعيسى بن جارية, وأقال خصيف عن مجاهد مخلصا, وأروأى

ًا, وأكذا روأي عن الحسن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاج
وأالضحاك وأعطية وأالسدي, وأقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل

البيت بصلته, وأيرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيل. وأقال
ًا. وأقال أبو قلبة: الحنيف ًا أي متبع مجاهد وأالربيع بن أنس: حنيف

الذي يؤمن بالرسل كلهم من أوألهم إلى أخرهم, وأقال قتادة:
الحنيفية شهادة أن ل إله إل الله, يدخل فيها تحريم المهات وأالبنات

وأالخالت وأالعمات وأما حرم الله عز وأجل وأالختان.
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ِإْسَماِعيَل َوأ ِهيَم  ْبَرا ِإ َلَى  ِإ ِزَل  ُأن َوأَمآ  َنا  ْي َل ِإ ِزَل  ْن ُأ َوأَمآ  ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آَم َو ُل ُقو  **
ِتَي ُأوأ َوأَما  َوأِعيَسَى  ِتَي ُموَسَى  ُأوأ َوأَمآ  َباِط  َوأالْس ُقوَب  ْع َي َوأ َق  ِإْسَحا َوأ

ِلُموَن  َلُه ُمْس َنْحُن  َوأ ُهْم  ْن ٍد ّم َأَح ْيَن  َب ُق  َفّر ُن ِهْم لَ  ّب ّيوَن ِمن ّر ِب ّن ال
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى اليمان بما أنزل إليهم   

بواسطة رسوله محمد صالى الله عليه وأسلم مفصل وأما أنزل على
النبياء المتقدمين مجمل, وأنص على أعيان من الرسل, وأأجمل ذكر

بقية النبياء, وأأن ل يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم, وأل
يكونوا كمن قال الله فيهم {وأيريدوأن أن يفرقوا بين الله وأرسله
وأيقولون نؤمن ببعض وأنكفر ببعض وأيريدوأن أن يتخذوأا بين ذلك

سبيل * أوألئك هم الكافروأن حقا} الَية, وأقال البخاري: حدثنا محمد
بن بشار, أخبرنا عثمان بن عمرة, أخبرنا علي بن المبارك عن

يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة,
قال: كان أهل الكتاب يقرءوأن التوراة بالعبرانية وأيفسروأنها بالعربية

لهل السلم, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل تصدقوا
أهل الكتاب وأل تكذبوهم وأقولوا آمنا بالله وأما أنزل الله». وأقد روأى
مسلم وأأبو داوأد وأالنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن

يسار عن ابن عباس, قال: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم
أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بـ {آمنا بالله وأما أنزل

ّنا مسلمون}, وأقال أبو إلينا} الَية, وأالخرى بـ {آمنا بالله وأاشهد بأ
العالية وأالربيع وأقتادة: السباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلً, وألد كل
رجل منهم أمة من الناس, فسموا السباط. وأقال الخليل بن أحمد

وأغيره: السباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل, وأقال
الزمخشري في الكشاف: السباط قبائل بني إسرائيل, وأهذا

يقتضي أن المراد بالسباط ههنا شعوب بني إسرائيل, وأما أنزل
الله من الوحي على النبياء الموجودين منهم, كما قال موسى لهم
ًا} الَية, {اذكروأا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وأجعلكم ملوك

ًا} قال القرطبي: وأقال تعالى: {وأقطعناهم اثنتي عشرة أسباط
وأسموا السباط من السبط, وأهو التتابع, فهم جماعة, وأقيل أصاله
من السبط, بالتحريك, وأهو الشجر, أي في الكثرة بمنزلة الشجر

الواحدة سبطة قال الزجاج: وأيبين لك أصاله ما حدثنا محمد بن
جعفر النباري, حدثنا أبو نجيد الدقاق, حدثنا السود بن عامر, حدثنا
إسرائيل عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كل النبياء
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من بني إسرائيل إل عشرة: نوح وأهود وأصاالح وأشعيب وأإبراهيم

وأإسحاق وأيعقوب وأإسماعيل وأمحمد عليهم الصلة وأالسلم, قال
القرطبي: وأالسبط الجماعة وأالقبيلة الراجعون إلى أصال وأاحد,
وأقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به وأيصدقوا بكتبه كلها

وأبرسله. وأقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوارة
وأالنجيل, وأل نعمل بما فيهما. وأقال ابن أبي حاتم: اخبرنا محمد بن
محمد بن مصعب الصوري, أخبرنا مؤمل, أخبرنا عبيد الله بن أبي
حميد عن أبي المليح, عن معقل بن يسار, قال: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «آمنوا بالتوراة وأالزبور وأالنجيل وأليسعكم

القرآن».

ِفي ُهْم  ّنَما  ِإ َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ّوأ ْا  َدوأ َت ْه ِد ا َق َف ِه  ِب ُتْم  ْن ْثِل َمآ آَم ِبِم ْا  ُنو ِإْن آَم َف  **
َوأَمْن ِه  ّل َغَة ال ْب ِليُم *  صِا َع ْل ُع ا َو الّسِمي ُه َوأ ّلُه  ُهُم ال َك ِفي ْك َي َفَس َقاٍق  ِش

ِبدوأَن َعا َلُه  َنْحُن  َوأ َغًة  ْب ِه صِا ّل  َأْحَسُن ِمَن ال
يقول تعالى: فإن آمنوا, يعني الكفار من أهل الكتاب وأغيرهم,   

بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من اليمان بجميع كتب
اللهورسله وألم يفرقوا بين أحد منهم {فقد اهتدوأا} أي فقد أصاابوا

الحق وأأرشدوأا إليه {وأإن تولوا} أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام
هم في شقاق فسيكفيكهم الله}, أي الحجة عليهم {فإنما

}.فسينصرك عليهم وأيظفرك بهم {وأهو السميع العليم
قال ابن أبي حاتم: قرأ علّي بونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن  

وأهب, أخبرنا زياد بن يونس, حدثنا نافع بن أبي نعيم, قال: أرسل
إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه, قال زياد:

فقلت له: إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل
فوقع الدم على {فسيكفيكهم الله وأهو السميع العليم} فقال نافع:

بصرت عيني بالدم على هذه الَية, وأقد قدم, وأقوله{صابغة الله},
قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله, وأكذا روأي عن مجاهد وأأبي
العالية وأعكرمة وأإبراهيم وأالحسن وأقتادة وأالضحاك وأعبد الله بن
كثير وأعطية العوفي وأالربيع بن أنس وأالسدي نحو, ذلك وأانتصاب

صابغة الله إما على الغراء كقوله {فطرة الله} أي الزموا ذلك
عليكموه, وأقال بعضهم: بدلً من قوله {ملة إبراهيم} وأقال

سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله {آمنا بالله} كقوله {وأعد
الله} وأقد وأرد في حديث روأاه ابن أبي حاتم وأابن مردوأيه من
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روأاية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس أن نبي

الله صالى الله عليه وأسلم قال «إن بني إسرائيل قالوا: يا رسول
الله, هل يصبغ ربك ؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى
سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل: نعم, أنا أصابغ اللوان: الحمر

وأالبيض وأالسود, وأاللوان كلها من صابغي» وأأنزل الله على نبيه
صالى الله عليه وأسلم {صابغة الله وأمن أحسن من الله صابغة} كذا

ًا, وأهو في روأاية ابن أبي حاتم وأقع في روأاية ابن مردوأيه مرفوع
موقوف وأهو أشبه إن صاح إسناده وأالله أعلم.

ُكْم ُل ْعَما َأ ُكْم  َل َوأ َنا  ُل ْعَما َأ َنآ  َل َوأ ُكْم  ّب َوأَر َنا  ّب َو َر ُه َوأ ِه  ّل ِفي ال َنا  َن ُتَحآّجو َأ ُقْل   **
َق ِإْسَحـا َوأ ِإْسَماِعيَل  َوأ ِهيَم  ْبَرا ِإ ِإّن  ُلوَن  ُقو َت َأْم  ِلُصوَن *   َلُه ُمْخ َنْحُن  َوأ

َوأَمْن ّلُه  ِم ال َأ َلُم  ْع َأ ُتْم  ْن َأ َأ ُقْل  َى  َنَصاَر ْوأ  َأ ًا  ُهود ْا  ُنو َكا َباَط  َوأالْس ْعُقوَب  َي َوأ
ُلوَن * ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّلُه  َوأَما ال ِه  ّل ُه ِمَن ال َد ًة ِعن َد َها َتَم َش َك َلُم ِمّمْن  ْظ َأ

َعّما ُلوَن  َأ ُتْس َوألَ  ُتْم  ْب َكَس ُكْم ّما  َل َوأ َبْت  َكَس َها َما  َل َلْت  ْد َخ َق ٌءة  ُأّم ْلَك  ِت
ُلوَن  ْعَم َي ْا  ُنو َكا

ًا نبيه صالوات الله وأسلمه عليه إلى درء    يقول الله تعالى مرشد
مجادلة المشركين: {قل أتحاجوننا في الله} أي تناظروأننا في

توحيد الله وأالخلص له وأالنقياد وأاتباع أوأامره وأترك زوأاجره {وأهو
ربنا وأربكم} المتصرف فينا وأفيكم المستحق لخلص اللهية له

وألنا أعمالنا وألكم أعمالكم} أي نحن براء منكم {وأحده ل شريك له
وأمما تعبدوأن وأأنتم براء منا, كما قال في الَية الخرى {فإن كذبوك

فقل لي عملي وألكم عملكم * أنتم بريئون مما أعمل وأأنا بريء
مما تعملون} وأقال تعالى: {فإن حاجوك فقل أسلمت وأجهي لله

ًا عن إبراهيم وأمن اتبعني} إلى آخر الَية, وأقال تعالى إخبار
{وأحاّجه قومه قال أتحاجوني في الله} إلى آخر الَية, وأقال تعالى:
{ألم تر إلى الذي حاّج إبراهيم في ربه} الَية, وأقال في هذه الَية
الكريمة {وألنا أعمالنا وألكم أعمالكم وأنحن له مخلصون} أي نحن

براء منكم كما أنتم براء منا, وأنحن له مخلصون أي في العبادة
وأالتوجه, وأثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم وأمن ذكر

بعده من ألنبياء وأالسباط, كانوا على ملتهم إما اليهودية وأإما
النصرانية, فقال: {قل أأنتم أعلم أم الله} يعني بل الله أعلم, وأقد

ًا وأل نصارى كما قال تعالى: {وأما كان أخبر أنهم لم يكونوا هود
ًا وأما كان من ًا مسلم ًا وألكن كان حنيف ًا وأل نصراني إبراهيم يهودي
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المشركين} الَية وأالتي بعدها, وأقوله {وأمن أظلم ممن كتم شهادة

عنده من الله} قال الحسن البصري: كانوا يقرءوأن في كتاب الله
ًا رسول الله وأإن إبراهيم الذي أتاهم إن الدين السلم وأإن محمد

وأإسماعيل وأإسحاق وأيعقوب وأالسباط, كانوا براء من اليهودية
وأالنصرانية فشهدوأا لله بذلك, وأأقروأا على أنفسهم لله, فكتموا

شهادة الله عندهم من ذلك, وأقوله {وأما الله بغافل عما تعملون}
تهديد وأوأعيد شديد, أي أن علمه محيط بعلمكم وأسيجزيكم عليه.
ثم قال تعالى: {تلك أمة قد خلت} أي قد مضت, {لها ما كسبت

وألكم ما كسبتم} أي لهم أعمالهم وألكم أعمالكم {وأل تسئلون عما
كانوا يعملون} وأليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة

منكم لهم, وأل تغتروأا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين
مثلهم لوأامر اللهواتباع رسله الذين بعثوا مبشرين وأمنذرين, فإنه
من كفر بنبي وأاحد, فقد كفر بسائر الرسل وأل سيما بسيد النبياء

وأخاتم المرسلين وأرسول رب العالمين إلى جميع النس وأالجن من
المكلفين صالوات الله وأسلمه عليه وأعلى سائر أنبياء الله أجمعين.

ْا ُنو َكا ِتي  ّل ِهُم ا ِت َل ْب ِق َعن  ُهْم  ّ َوأل ّناِس َما  ُء ِمَن ال َهآ َف ُقوُل الّس َي ** َس
َلَى صِاَراٍط ِإ ُء  َيَشآ ِدي َمن  ْه َي ِرُب  ْغ ْلَم َوأا ُق  ِر ْلَمْش ِه ا ّل ُقل ل َها  ْي َل َع

ّناِس َلى ال َع َء  َدآ َه ْا ُش ُنو ُكو َت ّل ًا  َوأَسط ُأّمًة  ُكْم  َنا ْل َع ِلَك َج َذ َك َوأ ٍم *   ِقي َت ّمْس
ّ ِإل َهآ  ْي َل َع ُكنَت  ِتي  ّل َلَة ا ْب ِق ْل َنا ا ْل َع َوأَما َج ًا  ِهيد ُكْم َش ْي َل َع ُكوَن الّرُسوُل  َي َوأ

ّ ِإل ًة  ِبيَر َك َل َنْت  َكا ِإن  َوأ ِه  ْي َب ِق َع َلَى  َع ِلُب  َق َين ُع الّرُسوَل ِمّمن  ِب ّت َي َلَم َمن  ْع َن ِل
ّناِس ِبال ّلَه  ِإّن ال ُكْم  َن ِإيَما َع  ُيِضي ِل ّلُه  َكاَن ال َوأَما  ّلُه  َدى ال َه ِذيَن  ّل َلى ا َع

ٌءم  ٌءف ّرِحي ُءوأ َلَر
قيل: المراد بالسفهاء ـ ههنا مشركوا العرب, قاله الزجاج, وأقيل:   

أحبار يهود, قاله مجاهد, وأقيل: المنافقون, قاله السدي, وأالَية
عامة في هؤلء كلهم, وأاللهأعلم. قال البخاري: أخبرنا أبو نعيم,

ًا عن أبي إسحاق, عن البراء رضي الله عنه: أن رسول سمع زهير
الله صالى الله عليه وأسلم صالى إلى بيت المقدس ستة عشر

ًا, وأكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت, ًا, أوأ سبعة عشر شهر شهر
وأأنه صالى أوأل صالة صالها صالة العصر, وأصالى معه قوم فخرج

رجل ممن كان يصلي معه, فمر على أهل المسجد وأهم راكعون,
قال: أشهد بالله لقد صاليت مع النبي صالى الله عليه وأسلم قبل

مكة, فداروأا كما هم قبل البيت, وأكان الذي مات على القبلة قبل
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ان تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله

{وأما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوأف رحيم} انفرد
به البخاري من هذا الوجه, وأروأاه مسلم من وأجه آخر, وأقال محمد

بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق, عن
البراء, قال: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم يصلي نحو بيت
المقدس, وأيكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله, فأنزل الله {قد

نرى تقلب وأجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوّل وأجهك
شطر المسجد الحرام} فقال رجل من المسلمين: وأددنا لو علمنا

علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة, وأكيف بصلتنا نحو
بيت المقدس, فأنزل الله {وأما كان الله ليضيع إيمانكم} وأقال

السفهاء من الناس, وأهم أهل الكتاب: ما وألهم عن قبلتهم التي
كانوا عليها, فأنزل الله {سيقول السفهاء من الناس} إلى آخر

الَية, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا الحسن بن عطية,
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء, قال: كان رسول الله

ًا, صالى الله عليه وأسلم قد صالى نحو بيت المقدس ستة عشر شهر
وأكان يحب أن يوجه نحو الكعبة, فأنزل الله {قد نرى تقلب وأجهك

في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وأجهك شطر المسجد
الحرام} قال: فوجه نحو الكعبة وأقال السفهاء من الناس وأهم

اليهود {ما وألهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} فأنزل الله {قل لله
المشرق وأالمغرب يهدي من يشاء إلى صاراط مستقيم}, وأقال

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس,

ففرحت اليهود, فاستقبلها رسول الله صالى الله عليه وأسلم بضعة
ًا وأكان رسول الله صالى الله عليه وأسلم يحب قبلة عشر شهر

إبراهيم, فكان يدعو الله وأينظر إلى السماء, فأنزل الله عز وأجل:
{فولوا وأجوهكم شطره} أي نحوه, فارتاب من ذلك اليهود وأقالوا:

ما وألهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله {قل لله
المشرق وأالمغرب يهدي من يشاء إلى صاراط مستقيم} وأقد جاء

في هذا الباب أحاديث كثيرة, وأحاصال المر أنه قد كان رسول الله
صالى الله عليه وأسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس,

فكان بمكة يصلي بين الركنين, فتكون بين يديه الكعبة وأهو
مستقبل صاخرة بيت المقدس, فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع

بينهما, فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس, قال ابن عباس
وأالجمهور, ثم اختلفهؤلء, هل كان المر به بالقرآن أوأ بغيره على
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قولين ؟ وأحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأأبي العالية

وأالحسن البصري: إن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه
السلم, وأالمقصود: إن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صالى

ًا الله عليه وأسلم المدينة, وأاستمر المر على ذلك بضعة عشر شهر
وأكان يكثر الدعاء وأالبتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة
إبراهيم عليه السلم, فأجيب إلى ذلك وأأمر بالتوجه إلى البيت

العتيق, فخطب رسول الله صالى الله عليه وأسلم الناس فأعلمهم
بذلك, وأكان أوأل صالة صالها إليها صالة العصر, كما تقدم في

الصحيحين روأاية البراء, وأوأقع عند النسائي من روأاية أبي سعيد بن
المعلى أنها الظهر, وأقال: كنت أنا وأصااحبي أوأل من صالى إلى

الكعبة, وأذكر غير وأاحد من المفسرين وأغيرهم: أن تحويل القبلة
نزل على رسول الله وأقد صالى ركعتين من الظهر, وأذلك في

مسجد بني سلمة, فسمي مسجد القبلتين, وأفي حديث نويلة بنت
مسلم: أنهم جاءهم الخبر بذلك وأهم في صالة الظهر, قالت:

فتحول الرجال مكان النساء وأالنساء مكان الرجال, ذكره الشيخ أبو
عمر بن عبد البر النمري, وأأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صالة
الفجر اليوم الثاني, كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله

عنهما, أنه قال: بينما الناس بقباء في صالة الصبح, إذ جاءهم آت
فقال: إن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قد أنزل عليه الليلة

قرآن وأقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, وأكانت وأجوههم إلى
الشام فاستداروأا إلى الكعبة. وأفي هذا دليل على أن الناسخ ل
يلزم حكمه إل بعد العلم به, وأإن تقدم نزوأله وأإبلغه, لنهم لم

يؤمروأا بإعادة العصر وأالمغرب وأالعشاء, وأالله أعلم. وألما وأقع هذا,
حصل لبعض الناس من أهل النفاق وأالريب وأالكفرة من اليهود

ارتياب, وأزيغ عن الهدى وأتخبيط وأشك, وأقالوا {ما وألهم عن
قبلتهم التي كانوا عليها} أي قالوا: ما لهؤلء تارة يستقبلون كذا

وأتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله {قل لله
المشرق وأالمغرب} أي الحكم وأالتصرف وأالمر كله لله {فأينما

تولوا فثم وأجه الله} وأ {ليس البر أن تولوا وأجوهكم قبل المشرق
وأالمغرب وألكن البر من آمن بالله} أي الشأن كله في امتثال أوأامر
الله, فحيثما وأجهنا توجهنا, فالطاعة في امتثال أمره وألو وأجهنا في

كل يوم مرات إلى جهات متعددة: فنحن عبيده وأفي تصرفه,
وأخدامه حيثما وأجهنا توجهنا, وأهو تعالى له بعبده وأرسوله محمد

صالوات الله وأسلمه عليه وأأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة
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إبراهيم خليل الرحمن, وأجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على

اسمه تعالى وأحده ل شريك له أشرف بيوت الله في الرض, إذ هي
بناء إبراهيم الخليل عليه السلم وألهذا قال: {قل لله المشرق

وأالمغرب يهدي من يشاء إلى صاراط مستقيم}.
وأقد روأى المام أحمد عن علي بن عاصام عن حصين بن عبد  

الرحمن, عن عمروأ بن قيس, عن محمد بن الشعث, عن عائشة,
قالت: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم, يعني في أهل

الكتاب: «إنهم ل يحسدوأننا على شيء كما يحسدوأننا على يوم
القبلة التي هدانا الله الجمعة التي هدانا الله لها وأضلوا عنها, وأعلى

».لها وأضلوا عنها, وأعلى قولنا خلف المام: آمين
ًا لتكونوا شهداء على   وأقوله تعالى: {وأكذلك جعلناكم أمة وأسط

ًا} يقول تعالى: إنما حولناكم الناس وأيكون الرسول عليكم شهيد
إلى قبلة إبراهيم عليه السلم, وأاخترناها لكم لنجعلكم خيار المم
لتكونوا يوم القيامة شهداء على المم, لن الجميع معترفون لكم
بالفضل, وأالوسط ههنا الخيار, وأالجود كما يقال: قريش أوأسط
ًا, أي خيرها, وأكان رسول الله صالى الله عليه ًا وأدار العرب نسب

ًا, وأمنه الصلة الوسطى ًا في قومه, أي أشرفهم نسب وأسلم وأسط
التي هي أفضل الصلوات وأهي العصر, كما ثبت في الصحاح

ًا, خصها بأكمل الشرائع وأغيرها: وألما جعل الله هذه المة وأسط
وأأقوم المناهج وأأوأضح المذاهب, كما قال تعالى: {هو اجتباكم وأما

جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم
ًا عليكم وأتكونوا المسلمين من قبل وأفي هذا ليكون الرسول شهيد

شهداء على الناس} وأقال المام أحمد: حدثنا وأكيع عن العمش
عن أبي صاالح عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «يدعى نوح يوم القيامة, فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول: نعم,
فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم فيقولون: ما أتانا من نذير وأما

أتانا من أحد, فيقال لنوح: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأأمته,
ًا} قال: وأالوسط قال فذلك قوله: {وأكذلك جعلناكم أمة وأسط

العدل, فتدعون فتشهدوأن له بالبلغ ثم أشهد عليكم» روأاه البخاري
وأالترمذي وأالنسائي وأابن ماجه من طرق عن العمش, وأقال

ًا: حدثنا أبو معاوأية, حدثنا العمش عن أبي صاالح, المام أحمد أيض
عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«يجيء النبي يوم القيامة وأمعه الرجلن وأأكثر من ذلك, فيدعى
قومه, فيقال: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: ل فيقال له: هل بلغت
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قومك ؟ فيقول: نعم, فيقال: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأأمته,

فيدعى محمد وأأمته, فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون:
نعم, فيقال: وأما علمكم ؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل
ًا} قال: قد بلغوا, فذلك قوله عز وأجل {وأكذلك جعلناكم أمة وأسط
ًا} عدلً {لتكونوا شهداء على الناس وأيكون الرسول عليكم شهيد
ًا: حدثنا أبو معاوأية حدثنا العمش عن أبي صاالح وأقال أحمد أيض

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صالى الله عليه وأسلم في قوله
ًا} قال عدلً. وأروأى الحافظ أبو تعالى: {وأكذلك جعلناكم أمة وأسط
بكر بن مردوأيه وأابن أبي حاتم, من حديث عبد الواحد بن زياد عن

أبي مالك الشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباس, حدثني مكاتب
لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «أنا
وأأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلئق, ما من الناس
أحد إل وأد أنه منا وأما من نبي كذبه قومه إل وأنحن نشهد أنه قد بلغ

رسالة ربه عز وأجل», وأروأى الحاكم في مستدركه وأابن مردوأيه
ًا, وأاللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب أيض
القرظي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله صالى الله
عليه وأسلم جنازة في بني مسلمة وأكنت إلى جانب رسول الله

صالى الله عليه وأسلم فقال بعضهم: وأالله يا رسول الله لنعم المرء
ًا, فقال رسول ًا وأكان... وأأثنوا عليه خير ًا مسلم كان, لقد كان عفيف
الله صالى الله عليه وأسلم: أنت بما تقول. فقال الرجل: الله يعلم
بالسرائر, فأما الذي بدا لنا منه فذاك, فقال النبي صالى الله عليه

وأسلم وأجبت وأجبت, ثم شهد جنازة في بني حارثة وأكنت إلى جانب
رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقال بعضهم: يا رسول الله بئس

ًا, فقال رسول الله ًا فأثنوا عليه شر ًا غليظ المرء كان إن كان لفظ
صالى الله عليه وأسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل: الله
أعلم بالسرائر, فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم: وأجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك
محمد بن كعب: صادق رسول الله صالى الله عليه وأسلم ثم قرأ
ًا لتكونوا شهداء على الناس وأيكون {وأكذلك جعلناكم أمة وأسط
ًا} ثم قال الحاكم: هذا صاحيح السناد وألم الرسول عليكم شهيد

يخرجاه, وأقال المام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا داوأد بن
أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي السود أنه قال: أتيت

ًا, ًا ذريع المدينة فوافقتها وأقد وأقع بها مرض فهم يموتون موت
فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صااحبها
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ًا, فقال ًا, فقال: وأجبت وأجبت, ثم مر بأخرى فأثني عليها شر خير
عمر: وأجبت. فقال أبو السود: ما وأجبت يا أمير المؤمنين قال,

قلت كما قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «أيما مسلم شهد
له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قال: فقلنا وأثلثة قال: فقال
«وأثلثة» قال: فقلنا وأاثنان: قال «وأاثنان». ثم لم نسأله عن

الواحد. وأكذا روأاه البخاري وأالترمذي وأالنسائي من حديث داوأد بن
أبي الفرات به. وأقال ابن مردوأيه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى

حدثنا أبو قلبة الرقاشي, حدثني أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر
حدثني أمية بن صافوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه

قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم بالنباءة يقول:
«يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم» قالوا: بم يا رسول الله ؟
قال: «بالثناء الحسن وأالثناء السيء أنتم شهداء الله في الرض»,

وأروأاه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هاروأن,
وأروأاه المام أحمد عن يزيد بن هاروأن وأعبد الملك بن عمر وأشريح

عن نافع عن ابن عمر به.
وأقوله تعالى: {وأما جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من يتبع  

الرسول ممن ينقلب على عقبيه, وأإن كانت لكبيرة إل على الذين
هدى الله} يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أوألً إلى

بيت المقدس, ثم صارفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك
وأيطيعك, وأيستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبه, أي

ًا عن دينه وأإن كانت لكبيرة, أي هذه الفعلة وأهو صارف التوجه مرتد
ًا في عن بيت المقدس إلى الكعبة, أي وأإن كان هذا المر عظيم

النفوس إل على الذين هدى الله قلوبهم وأأيقنوا بتصديق الرسول,
وأأن كل ما جاء به فهو الحق الذي ل مرية فيه, وأأن الله يفعل ما

يشاء وأيحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وأينسخ ما يشاء,
وأله الحكمة التامة وأالحجة البالغة في جميع ذلك بخلف الذين في

ًا كما يحصل قلوبهم مرض, فإنه كلما حدثا أمر أحدثا لهم شك
للذين آمنوا إيقان وأتصديق, كما قال الله تعالى: {وأإذا ما أنزلت
ًا ؟ فأما الذين آمنوا سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان

ًا وأهم يستبشروأن وأأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيمان
ًا إلى رجسهم}, وأقال تعالى: {وأننزل من القرآن ما فزادتهم رجس

ًا} وألهذا كان هو شفاء وأرحمة للمؤمنين وأل يزيد الظالمين إل خسار
من ثبت على تصديق الرسول صالى الله عليه وأسلم وأاتباعه في

ذلك وأتوجه حيث أمره الله من غير شك وأل ريب من سادات
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الصحابة, وأقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الوألين من

المهاجرين وأالنصار هم الذين صالوا إلى القبلتين. وأقال البخاري
في تفسير هذه الَية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد

الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في
مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صالى الله عليه
وأسلم قرآن وأقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, فتوجهوا إلى

الكعبة. وأقد روأاه مسلم من وأجه آخر عن ابن عمر وأروأاه الترمذي
ًا فاستداروأا كما من حديث سفيان الثوري وأعنده أنهم كانوا ركوع
هم إلى الكعبة وأهم ركوع, وأكذا روأاه مسلم من حديث حماد بن
سلمة عن ثابت عن أنس مثله, وأهذا يدل على كمال طاعتهملله

وألرسوله وأانقيادهم لوأامر الله عز وأجل رضي الله عنهم أجمعين.
وأقوله: {وأما كان الله ليضيع إيمانكم} أي صالتكم إلى بيت  

المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله, وأفي الصحيح من
حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون

نحو بيت المقدس, فقال الناس: ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله
إيمانكم} وأروأاه الترمذي عن ابن تعالى: {وأما كان الله ليضيع

عباس وأصاححه, وأقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن
عكرمة أوأ سعيد بن جبير عن ابن عباس {وأما كان الله ليضيع

إيمانكم} أي بالقبلة الوألى وأتصديقكم نبيكم وأاتباعه إلى القبلة
ًا {إن الله بالناس لرؤوأف الخرى, أي ليعطيكم أجرهما جميع

رحيم} وأقال الحسن البصري {وأما كان الله ليضيع إيمانكم} أي ما
ًا صالى الله عليه وأسلم وأانصرافكم معه حيث كان الله ليضيع محمد
انصرف, {إن الله بالناس لرؤوأف رحيم} وأفي الصحيح أن رسول

الله صالى الله عليه وأسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وأبين
ًا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وألدها فجعلت كلما وأجدت صابي
وأهي تدوأر على وألدها, فلما وأجدته ضمته إليها وأألقمته ثديها, فقال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم « أتروأن هذه طارحة وألدها في

النار وأهي تقدر على أن ل تطرحه» ؟ قالوا: ل يا رسول الله. قال:
«فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها».

َوّل َف َها  َتْرَضا َلًة  ْب ِق ّنَك  َي ّل َو ُن َل َف ِء  ِفي الّسَمآ ِهَك  َوأْج ّلَب  َق َت َى  َنَر ْد  َق  **
ُه ْطَر ُكْم َش َه ِو ُوأُج ْا  ّلو َو َف ُتْم  ْن ُك ْيُث َما  َوأَح ِم  ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسِج ْطَر ا َهَك َش َوأْج
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ِفٍل َغا ِب ّلُه  َوأَما ال ِهْم  ّب ّق ِمن ّر ْلَح ّنُه ا َأ َلُموَن  ْع َي َل َتاَب  ِك ْل ْا ا ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ِإّن ا َوأ

ُلوَن  ْعَم َي َعّما 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أوأل ما نسخ من   

القرآن القبلة, وأذلك أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, لما
هاجر إلى المدينة وأكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل

بيت المقدس, ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صالى الله عليه
ًا, وأكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى وأسلم بضعة عشر شهر

الله وأينظر إلى السماء فأنزل الله {قد نرى تقلب وأجهك في
السماء} إلى قوله: {فولوا وأجوهكم شطره} فارتابت من ذلك

اليهود وأقالوا: {ما وألهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله
المشرق وأالمغرب} وأقال: {فأينما تولوا فثم وأجه الله} وأقال الله

تعالى: {وأما جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من يتبع الرسول
ممن ينقلب على عقبيه} وأروأى ابن مردوأيه من حديث القاسم

العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داوأد بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صالى الله عليه وأسلم إذا
سلم من صالته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء, فأنزل
الله {فلنولينك قبلة ترضاها فول وأجهك شطر المسجد الحرام}

إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلم. وأروأى الحاكم
في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن
ًا في المسجد الحرام قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمروأ جالس
بإزاء الميزاب فتلى هذه الَية, {فلنولينك قبلة ترضاها} قال نحو

ميزاب الكعبة. ثم قال صاحيح السناد وألم يخرجاه. وأروأاه ابن أبي
حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به.
وأهكذا قال غيره وأهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه, إن

الغرض إصاابة عين الكعبة, وأالقول الَخر وأعليه الكثروأن: أن المراد
المواجهة, كما روأاه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير

بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه {فول
وأجهك شطر المسجد الحرام} قال شطره قبله, ثم قال: صاحيح

السناد, وألم يخرجاه, وأهذا قول أبي العالية وأمجاهد وأعكرمة
وأسعيد بن جبير وأقتادة وأالربيع بن أنس وأغيرهم. وأكما تقدم في
الحديث الَخر «ما بين المشرق وأالمغرب قبلة» وأقال القرطبي:

روأى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «البيت قبلة لهل المسجد
وأالمسجد قبلة لهل الحرم وأالحرم قبلة لهل الرض في مشارقها
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وأمغاربها من أمتي» وأقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير
عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صالى الله عليه وأسلم صالى
ًا, وأكان ًا, أوأ سبعة عشر شهر قبل بيت المقدس ستة عشر شهر

يعجبه قبلته قبل البيت ؟ وأأنه صالى صالة العصر وأصالى معه قوم,
فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وأهم
راكعون فقال: أشهد بالله لقد صاليت مع رسول الله صالى الله

عليه وأسلم قبل مكة فداروأا كما هم قبل البيت.
وأقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء  

قال: لما قدم رسول الله صالى الله عليه وأسلم المدينة صالى نحو
ًا, وأكان رسول ًا أوأ سبعة عشر شهر بيت المقدس ستة عشر شهر
الله صالى الله عليه وأسلم يحب أن يحول نحو الكعبة, فنزلت {قد
نرى تقلب وأجهك في السماء} فصرف إلى الكعبة وأروأى النسائي

عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدوأ إلى المسجد على عهد
ًا وأرسول رسول الله صالى الله عليه وأسلم فنصلي فيه فمررنا يوم
الله صالى الله عليه وأسلم قاعد على المنبر, فقلت: لقد حدثا أمر

فجلست, فقرأ رسول الله صالى الله عليه وأسلم هذه الَية: {قد
نرى تقلب وأجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها} حتى فرغ من

الَية, فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتبن قبل أن ينزل رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, فنكون أوأل من صالى, فتوارينا فصليناها. ثم
نزل النبي صالى الله عليه وأسلم وأصالى للناس الظهر يومئذ, وأكذا

روأى ابن مردوأيه عن ابن عمر: أن أوأل صالة صالها رسول الله
صالى الله عليه وأسلم إلى الكعبة صالة الظهر وأإنها الصلة

الوسطى, وأالمشهور أن أوأل صالة صالها إلى الكعبة صالة العصر
وألهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صالة الفجر, وأقال الحافظ أبو
بكر بن مردوأيه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق
التستري, حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس

حدثنا إبراهيم بن جعفر, حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت
مسلم قالت: صالينا الظهر أوأ العصر في مسجد بني حارثة

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين, ثم جاء من يحدثنا أن رسول
الله صالى الله عليه وأسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء
مكان الرجال وأالرجال مكان النساء, فصلينا السجدتين الباقيتيتن
وأنحن مستقبلون البيت الحرام, فحدثني رجل من بني حارثة أن
النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «أوألئك رجال يؤمنون بالغيب»

ًا, حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد وأقال ابن مردوأيه أيض
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بن حازم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن

علمة عن عمارة بن أوأس قال: بينما نحن في الصلة نحو بيت
المقدس وأنحن ركوع إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت إلى

الكعبة, قال فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو وأالرجال
وأالصبيان وأهم ركوع نحو الكعبة, وأقوله: {وأحيث ما كنتم فولوا
وأجوهكم شطره} أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات

ًا, وأل يستثنى من هذا شيء سوى ًا وأشمالً وأجنوب ًا وأغرب الرض شرق
النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وأقلبه نحو

الكعبة, وأكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال.
ًا في وأكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وأإن كان مخطئ

ًا إل وأسعها. نفس المر, لن الله تعالى ل يكلف نفس
مسألة) وأقد استدل المالكية بهذه الَية على أن المصلي ينظر(  

أمامه ل إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأأحمد وأأبو
حنيفة, قال المالكية بقوله: {فول وأجهك شطر المسجد الحرام}

فلو نظر إلى موضع سجوده لحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من النحناء
وأهو ينافي كمال القيام, وأقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى

صادره. وأقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع
سجوده كما قال جمهور الجماعة, لنه أبلغ في الخضوع وأآكد في

الخشوع وأقد وأرد به الحديث, وأأما في حال ركوعه فإلى موضع
قدميه, وأفي حال سجوده إلى موضع أنفه وأفي حال قعوده إلى

حجره.
وأقوله: {وأإن الذين أوأتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم} أي  

وأاليهود الذين أنكروأا استقبالكم وأانصرافكم عن بيت المقدس,
يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من
النعت وأالصفة لرسول الله صالى الله عليه وأسلم وأأمته, وأما خصه

الله تعالى به وأشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة, وألكن أهل
ًا وألهذا تهددهم ًا وأعناد ًا وأكفر الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسد

تعالى بقوله: {وأما الله بغافل عما يعملون}.

َأنَت َوأَمآ  َتَك  َل ْب ِق ْا  ُعو ِب َت ٍة ّما  َي ُكّل آ ِب َتاَب  ِك ْل ْا ا ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ْيَت ا َت َأ ِئْن  َل َوأ  **
ُهم ّمن َء َوا ْه َأ ْعَت  َب ّت ِئِن ا َل َوأ ْعٍض  َب َلَة  ْب ِق ِبٍع  َتا ِب ُهم  ْعُض َب َوأَما  ُهْم  َت َل ْب ِق ِبٍع  َتا ِب

ِلِميَن  ّظا ّلِمَن ال ًا  َذ ِإ ّنَك  ِإ ِم  ْل ِع ْل َءَك ِمَن ا ِد َما َجآ ْع َب
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يخبر تعالى عن كفر اليهود وأعنادهم وأمخالفتهم ما يعرفونه من   

شأن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأأنه لو أقام عليهم كل
دليل على صاحة ما جاءهم به لما اتبعوه وأتركوا أهواءهم كما قال
تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون * وألو جاءتهم

كل آية حتى يروأا العذاب الليم} وألهذا قال ههنا {وألئن أتيت الذين
أوأتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك} وأقوله {وأما أنت بتابع

قبلتهم} إخبار عن شدة متابعة الرسول صالى الله عليه وأسلم لما
أمره الله تعالى به وأأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأأهوائهم, فهو

ًا مستمسك بأمر الله وأطاعته وأاتباع مرضاته, وأأنه ل يتبع أيض
ًا إلى بيت المقدس لكونها أهواءهم في جميع أحواله وأل كونه متوجه

قبلة اليهود, وأإنما ذلك عن أمر الله تعالى, ثم حذر تعالى عن
مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى, فإن العالم الحجة عليه
ًا للرسول وأالمراد به المة {وألئن أقوم من غيره, وألهذا قال مخاطب
ًا لمن الظالمين}. اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذ

ًا ِريق َف ِإّن  َوأ ُهْم  َء َنا ْب َأ ُفوَن  ِر ْع َي َكَما  َنُه  ُفو ِر ْع َي َتاَب  ِك ْل ُهُم ا َنا ْي َت ِذيَن آ ّل ** ا
َنّن ِمَن ُكو َت َفلَ  ّبَك  ّق ِمن ّر ْلَح َلُموَن *  ا ْع َي ُهْم  َوأ ّق  ْلَح ُتُموَن ا ْك َي َل ُهْم  ْن ّم

ِريَن َت ْلُمْم  ا
يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب, يعرفون صاحة ما جاءهم به   

الرسول صالى الله عليه وأسلم كما يعرف أحدهم وألده, وأالعرب
كانت تضرب المثل في صاحة الشيء بهذا, كما جاء في الحديث.

أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال لرجل معه صاغير «ابنك
به, قال «أما أنه ل يخفى هذا» ؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد

عليك وأل تخفى» عليه «قال القرطبي: وأيروأى عن عمر أنه قال
ًا كما تعرف وألدك ؟ قال, نعم لعبد الله بن سلم: أتعرف محمد

وأأكثر, نزل المين من السماء على المين في الرض بنعته
فعرفته, وأإني ل أدري ما كان من أمه (قلت) وأقد يكون المراد

{يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} من بين أبناء الناس كلهم, ل يشك
أحد وأل يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم

أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق وأالتقان العلمي {ليكتمون الحق}
أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صافة النبي صالى الله عليه
وأسلم {وأهم يعلمون}, ثم ثبت تعالى نبيه صالى الله عليه وأسلم

وأالمؤمنين وأأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صالى الله عليه وأسلم
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هو الحق الذي ل مرية فيه وأل شك, فقال: {الحق من ربك فل

تكونن من الممترين}

ُكُم ِب ْأِت  َي ْا  ُنو ُكو َت ْيَن َما  َأ ْيَراِت  ْلَخ ْا ا ُقو ِب َت َفاْس َها  ّلي َو َو ُم ُه ٌءة  َه ِوأْج ُكّل  ِل َوأ  **
ٌءر ِدي َق ٍء  ُكّل َشْي َلَى  َع ّلَه  ِإّن ال ًا  ّلُه َجِميع  ال

قال العوفي عن ابن عباس: وألكل وأجهة هو موليها يعني بذلك   
أهل الديان, يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها وأوأجهة الله حيث توجه
المؤمنون. وأقال أبو العالية: لليهودي وأجهة هو موليها, وأللنصراني

وأجهة هو موليها, وأهداكم أنتم أيتها المة إلى القبلة التي هي القبلة.
وأروأي عن مجاهد وأعطاء وأالضحاك وأالربيع بن أنس وأالسدي نحو
هذا, وأقال مجاهد في الروأاية الخرى, وأالحسن أمر كل قوم أن
يصلوا إلى الكعبة, وأقرأ ابن عباس وأأبو جعفر الباقر وأابن عامر

{وألكل وأجهة هو مولها}, وأهذه الَية شبيهة بقوله تعالى: {لكل
ًا وألو شاء الله لجعلكم أمة وأاحدة وألكن جعلنا منكم شرعة وأمنهاج

ًا} ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميع
ًا إن الله على كل شيء وأقال ههنا {أينما تكونوا يأت بكم الله جميع
قدير} أي هو قادر على جمعكم من الرض وأإن تفرقت أجسادكم

وأأبدانكم.

ّق ْلَح َل ّنُه  ِإ َوأ ِم  ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسِج ْطَر ا َهَك َش َوأْج َوّل  َف ْيُث َخَرْجَت  َوأِمْن َح  **
َوّل َف ْيُث َخَرْجَت  َوأِمْن َح ُلوَن *   ْعَم َت َعّما  ِفٍل  َغا ِب ّلُه  َوأَما ال ّبَك  ِمن ّر

ُه ْطَر ُكْم َش َه ُوأُجو ْا  ّلو َو َف ُتْم  ْن ُك ْيُث َما  َوأَح ِم  ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسِج ْطَر ا َهَك َش َوأْج
ُهْم ْو َتْخَش َفلَ  ُهْم  ْن ْا ِم َلُمو َظ ِذيَن  ّل ِإلّ ا ٌءة  ُكْم ُحّج ْي َل َع ّناِس  ِلل ُكوَن  َي َئلّ  ِل

ُدوأَن  َت ْه َت ُكْم  ّل َع َل َوأ ُكْم  ْي َل َع ِتي  ْعَم ِن ِتّم  ُ َوأل ِني  ْو َوأاْخَش
هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جيمع   

أقطار الرض, قد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلثا مرات, فقيل,
تأكيد لنه أوأل ناسخ وأقع في السلم على ما نص فيه ابن عباس

وأغيره, وأقيل: بل هو منزل على أحوال, فالمر الوأل لمن هو
ًا عنها, وأالثالث لمن مشاهد الكعبة, وأالثاني لمن هو في مكة غائب

هو في بقية البلدان, هكذا وأجهه فخر الدين الرازي. وأقال
القرطبي: الوأل لمن هو بمكة, وأالثاني لمن هو في بقية المصار,

وأالثالث لمن خرج في السفار, وأرجح هذا الجواب القرطبي, وأقيل:
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إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أوأ بعده من السياق, فقال: أوأل {قد

نرى تقلب وأجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها} إلى قوله
{وأإن الذين أوأتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وأما الله

بغافل عما يعملون} فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأأمره
بالقبلة التي كان كان يود التوجه إليها وأيرضاها, وأقال في المر

الثاني, {وأمن حيث خرجت فول وأجهك شطر المسجد الحرام وأإنه
للحق من ربك وأما الله بغافل عما تعملون} فذكر أنه الحق من

ًا لرضا الرسول صالى الله وأارتقاءه المقام الوأل, حيث كان موافق
ًا من الله يحبه وأيرتضيه, وأذكر الله عليه وأسلم فبين أنه الحق أيض
في المر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا
يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وأقد كانوا يعلمون بما في

كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلم إلى الكعبة,
وأكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صارف الرسول صالى

الله عليه وأسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف,
وأقد كانوا يعظمون الكعبة وأأعجبهم استقبال الرسول إليها, وأقيل

غير ذلك من الجوبة عن حكمة التكرار, وأقد بسطها الرازي وأغيره,
وأالله أعلم. وأقوله, {لئل يكون للناس عليكم حجة} أي: أهل

الكتاب فإنهم يعلمون من صافة هذه المة التوجه إلى الكعبة, فإذا
فقدوأا ذلك من صافتها ربما احتجوا بها على المسلمين, وألئل يحتجوا

بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس, وأهذا
أظهر, قال أبو العالية: {لئل يكون للناس عليكم حجة} يعني به
أهل الكتاب حين قالوا: صارف محمد إلى الكعبة. وأقالوا: اشتاق

الرجل إلى بيت أبيه وأدين قومه وأكان حجتهم على النبي صالى الله
عليه وأسلم انصرافه إلى البيت الحرام, أن قالوا, سيرجع إلى ديننا

كما رجع إلى قبلتنا, قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن مجاهد وأعطاء
وأالضحاك وأالربيع بن أنس وأقتادة وأالسدي نحو هذا, وأقال هؤلء في
قوله {إل الذين ظلموا منهم} يعني مشركي قريش. وأوأجه بعضهم
حجة الظلمة وأهي داحضة, أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على

دين إبراهيم, فلم يرجع عنه وأالجواب أن الله تعالى اختار له التوجه
إلى بيت المقدس, أوأل لما له تعالى في ذلك من الحكمة, فأطاع

ربه تعالى في ذلك ثم صارفه إلى قبلة إبراهيم وأهي الكعبة, فامتثل
ًا, فهو صالوات الله وأسلمه عليه مطيع لله أمر الله في ذلك أيض
في جميع أحواله ل يخرج عن أمر الله طرفة عين وأأمته تبع له,

وأقوله, {فل تخشوهم وأاخشوني} أي ل تخشوا شبه الظلمة
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المتعنتين وأأفردوأا الخشية لي, فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه,

وأقوله: {وألتم نعمتي عليكم} عطف على {لئل يكون للناس عليكم
حجة}, أي, لتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال

الكعبة, لتكمل لكم الشريعة من جميع وأجوهها {وألعلكم تهتدوأن}
أي إلى ما ضلت عنه المم هديناكم إليه وأخصصناكم به, وألهذا كانت

هذه المة أشرف المم وأأفضلها.
ُكُم  ّلُم َع ُي َوأ ُكْم  ّكي ُيَز َوأ َنا  ِت َيا ُكْم آ ْي َل َع ْا  ُلو ْت َي ُكْم  ْن ُكْم َرُسولً ّم ِفي َنا  ْل َأْرَس َكَمآ 

ُكْم ُكْر ْذ َأ ِنَي  ُكُروأ ْذ َفا َلُموَن *  ْع َت ْا  ُنو ُكو َت َلْم  ُكم ّما  ّلُم َع ُي َوأ ْكَمَة  ْلِح َوأا َتاَب  ِك ْل ا
ُفُروأِن ْك َت َوألَ  ِلي  ْا  ُكُروأ  َوأاْش

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول  
محمد صالى الله عليه وأسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات,

وأيزكيهم, أي, يطهرهم من رذائل الخلق وأدنس النفوس وأأفعال
الجاهلية, وأيخرجهم من الظلمات إلى النور وأيعلمهم الكتاب, وأهو

القرآن, وأالحكمة وأهي السنة, وأيعلمهم مالم يكونوا يعلمون, فكانوا
في الجاهلية الجهلء يسفهون بالعقول الغراء, فانتقلوا ببركة

رسالته, وأيمن سفارته, إلى حال الوألياء, وأسجايا العلماء. فصاروأا
ًا, وأأصادقهم لهجة. ًا, وأأقلهم تكلف ًا, وأأبرهم قلوب أعمق الناس علم

ً وأقال تعالى: {لقد مّن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول
ّذم من لم يعرف قدر هذه منهم يتلو عليهم آياته وأيزكيهم} الَية, وأ

ًا وأأحلوا النعمة, فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر
ًا صالى قومهم دار البوار} قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمد

الله عليه وأسلم, وألهذا ندب الله المؤمنين إلى العتراف بهذه
النعمة وأمقابلتها بذكره وأشكره, وأقال: {فاذكروأني أذكركم

وأاشكروأا لي وأل تكفروأن} قال مجاهد, في قوله: {كما أرسلنا
فيكم رسولً منكم} يقول: كما فعلت فاذكروأني, قال عبد الله بن

وأهب: عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلم
قال: يا رب كيف أشكرك ؟ قال له ربه: « تذكرني وأل تنساني, فإذا

ذكرتني فقد شكرتني, وأإذا نسيتني فقد كفرتني» قال الحسن
البصري وأأبو العالية وأالسدي وأالربيع بن أنس: أن الله يذكر من

ذكره وأيزيد من شكره وأيعذب من كفره, وأقال بعض السلف في
قوله تعالى, {اتقوا الله حق تقاته} قال, هو أن يطاع فل يعصى

وأيذكر فل ينسى وأيشكر فل يكفر, وأقال ابن أبي حاتم, حدثنا
الحسن بن محمد بن الصباح, أخبرنا يزيد بن هاروأن, أخبرنا عمارة

الصيدلني, أخبرنا مكحول الزدي, قال: قلت لبن عمر: أرأيت قاتل
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النفس وأشارب الخمر وأالسارق وأالزاني يذكر الله, وأقد قال الله

تعالى: {فاذكروأني أذكركم} ؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله
بلعنته حتى يسكت, وأقال الحسن البصري في قوله: {فاذكروأني

أذكركم} قال: اذكروأني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوأجبت
لكم على نفسي, وأعن سعيد بن جبير: اذكروأني بطاعتي أذكركم

بمغفرتي, وأفي روأاية, برحمتي. وأعن ابن عباس في قوله:
{اذكروأني أذكركم} قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وأفي

الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته
في نفسي وأمن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منه». قال المام
أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «قال الله عز وأجل: يا ابن آدم,

إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي, إن ذكرتني في مل
ذكرتك في مل من الملئكة ـ أوأ قال, في مل خير منه ـ وأإن دنوت

ًا, ًا دنوت منك باع ًا, وأإن دنوت مني ذراع ًا دنوت منك ذراع مني شبر
وأإن أتيتني تمشي أتيتك هروألة», صاحيح السناد أخرجه البخاري من

حديث قتادة, وأعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة, وأقوله:
{وأاشكروأا لي وأل تكفروأن} أمر الله تعالى بشكره وأوأعد على

شكره بمزيد الخير فقال: {وأإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لزيدنكم
وألئن كفرتم إن عذابي لشديد} وأقال المام أحمد: حدثنا روأح,

حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ـ رجل من قيس ـ حدثنا أبو
رجاء العطاردي, قال: خرج علينا عمران بن حصين وأعليه مطرف

من خز لم نره عليه قبل ذلك وأل بعده, فقال, إن رسول الله صالى
الله عليه وأسلم قال, «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن

يرى أثر نعمته على خلقه», وأقال روأح مرة: على عبده.

ِريَن ِب َع الّصا ّلَه َم ِإّن ال ِة  َ َوأالّصل ِر  ْب ِبالّص ْا  ُنو ِعي َت ْا اْس ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيآ  **

ّ ِكن ل َل َوأ ٌءء  َيا َأْح َبْل  ٌءت  َوا َأْم ِه  ّل ِفي َسبيِل ال َتُل  ْق ُي ِلَمْن  ْا  ُلو ُقو َت َوألَ    *
ُعُروأَن  َتْش

لما فرع تعالى من بيان المر بالشكر, شرع في بيان الصبر   
وأالرشاد وأالستعانة بالصبر وأالصلة, فإن العبد إما أن يكون في

نعمة فيشكر عليها, أوأ في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث
ًا له: إن أصاابته ًا للمؤمن ل يقضي الله له قضاء إل كان خير «عجب
ًا له», ًا له وأإن أصاابته ضراء فصبر كان خير سراء فشكر كان خير
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وأبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر
وأالصلة كما تقدم في قوله: {وأاستعينوا بالصبر وأالصلة وأإنها

لكبيرة إل على الخاشعين}, وأفي الحديث أن رسول الله صالى الله
عليه وأسلم كان إذا حزبه أمر صالى, وأالصبر صابران فصبر ترك

المحارم وأالمآثم وأصابر على فعل الطاعات وأالقربات, وأالثاني أكثر
ًا لنه المقصود. وأأما الصبر الثالث وأهو الصبر على المصائب ثواب

ًا وأاجب كالستغفار من المعايب, كما قال عبد وأالنوائب, فذلك أيض
الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وأإن

ثقل على النفس وأالبدان, وأالصبر لله عما كره وأإن نازعت إليه
الهواء, فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن

شاء الله, وأقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله
الوألين وأالَخرين ينادي مناد, أين الصابروأن ليدخلوا الجنة قبل

الحساب ؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملئكة فيقولون:
إلى أين يا بني آدم ؟ فيقولون: إلى الجنة, فيقولون: قبل

الحساب ؟ قالوا: نعم, قالوا: وأمن أنتم ؟ قالوا: نحن الصابروأن,
قالوا: وأما كان صابركم, قالوا: صابرنا على طاعة الله وأصابرنا عن

معصية الله حتى توفانا الله, قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم
أجر العاملين (قلت) وأيشهد لهذا قوله تعالى: {إنما يوفى الصابروأن
أجرهم بغير حساب} وأقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله
بما أصااب منه, وأاحتسابه عند الله رجاء ثوابه وأقد يجزع الرجل وأهو

متجلد ل يرى منه إل الصبر.
وأقوله تعالى: {وأل تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل  

أحياء}, يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون, كما جاء
في صاحيح مسلم: أن أروأاح الشهداء في حواصال طير خضر تسرح

في الجنة حيث شاءت ثم تأوأي إلى قناديل معلقة تحت العرش,
ماذا تبغون ؟ فقالوا: يا ربنا وأأي: فاطلع عليهم ربك إطلعة, فقال

ًا من خلقك ؟ ثم عاد شيء نبغي, وأقد أعطيتنا ما لم تعط أحد
عليهم بمثل هذا فلما رأوأا أنهم ل يتركون من أن يسألوا, قالوا:
نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك

مرة أخرى ـ لما يروأن من ثواب الشهادة ـ فيقول الرب جل جلله:
إني كتبت أنهم إليها ل يرجعون.

وأفي الحديث الذي روأاه المام أحمد عن المام الشافعي عن  
المام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن

أبيه, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «نسمة المؤمن
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طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»

ًا وأإن كان الشهداء قد خصصوا ففيه دللة لعموم المؤمنين أيض
ًا. ًا وأتعظيم ًا وأتكريم بالذكر في القرآن تشريف

َواِل ْقٍص ّمَن الَم َن َوأ ْلُجوِع  َوأا ْلَخوْف  ٍء ّمَن ا ِبَشْي ُكْم  ّن َو ُل ْب َن َل َوأ  **
ٌءة َب ُهم ّمِصي ْت َب َأصَاا َذآ  ِإ ِذيَن  ّل ِريَن *  ا ِب ِر الّصا َبّش َوأ ّثَمَراِت  َوأال ُفِس  َوأالن
ِهْم ّب ٌءت ّمن ّر َوا َل ِهْم صَا ْي َل َع ِئَك  َلـ ُأوأ ِه َراِجعوَن *   ْي َل ِإ ّنـآ  ِإ َوأ ِه  ّل ّنا ل ِإ ْا  ُلو َقا

ُدوأَن  َت ْه ْلُم ُهُم ا ِئَك  َلـ ُأوأ َوأ ٌءة  َوأَرْحَم
أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده, أي يختبرهم وأيمتحنهم كما قال   

تعالى: {وألنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم وأالصابرين وأنبلو
أخباركم} فتارة بالسراء وأتارة بالضراء من خوف وأجوع كما قال
تعالى: {فأذاقها الله لباس الجوع وأالخوف} فإن الجائع وأالخائف

كل منهما يظهر ذلك عليه, وألهذا قال لباس الجوع وأالخوف. وأقال
ههنا: {بشيء من الخوف وأالجوع} أي بقليل من ذلك {وأنقص من
الموال} أي ذهاب بعضها {وأالنفس} كموت الصاحاب وأالقارب
وأالحباب {وأالثمرات} أي ل تغل الحدائق وأالمزارع كعادتها. قال
بعض السلف: فكانت بعض النخيل ل تثمر غير وأاحدة, وأكل هذا

وأأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن صابر أثابه وأمن قنط أحل به
عقابه, وألهذا قال تعالى: {وأبشر الصابرين} وأقد حكى بعض

المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف الله, وأبالجوع صايام
رمضان, وأبنقص الموال الزكاة, وأالنفس المراض, وأالثمرات
الوألد, وأفي هذا نظر, وأالله أعلم, ثم بين تعالى من الصابروأن

الذين شكرهم فقال: {الذين إذا أصاابتهم مصيبة قالوا إنا لله وأإنا
إليه راجعون} أي تسلوا بقولهم هذا عما أصاابهم وأعلموا أنهم ملك

لله يتصرف في عبيده بما يشاء, وأعلموا أنه ل يضيع لديه مثقال
ذرة يوم القيامة فأحدثا لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأأنهم إليه

راجعون في الدار الَخرة. وألهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك,
فقال: {أوألئك عليهم صالوات من ربهم وأرحمة} أي ثناء من الله

عليهم. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب {وأأوألئك هم
المهتدوأن} قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلن

وأنعمت العلوأة {أوألئك عليهم صالوات من ربهم وأرحمة} فهذان
العدلن {وأأوألئك هم المهتدوأن} فهذه العلوأة وأهي ما توضع بين
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العدلين وأهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلء أعطوا ثوابهم وأزيدوأا

ًا. أيض
وأقد وأرد في ثواب السترجاع وأهو قول {إنا لله وأإنا إليه  

راجعون} عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما روأاه المام
أحمد حيث قال: حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمروأ بن أبي عمروأ,

ًا من عند عن المطلب عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوم
رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقال: لقد سمعت من رسول
ًا الله صالى الله عليه وأسلم قولً سررت به. قال: «ل يصيب أحد

من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني
ًا منها, إل فعل ذلك به», قالت أم في مصيبتي وأأخلف لي خير

سلمة: فحفظت ذلك منه, فلما توفي أبو سلمة استرجعت وأقلت:
ًا منها, ثم رجعت إلى اللهم أجرني في مصيبتي وأأخلف لي خير
نفسي, فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت

ًا عدتي استأذن علّي رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأأنا أدبغ إهاب
لي فغسلت يدي من القرظ وأأذنت له, فوضعت له وأسادة أدم

حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي, فلما فرغ من مقالته
قلت: يا رسول الله ما بي أن ل يكون بك الرغبة, لكني امرأة في
ًا يعذبني الله به, وأأنا امرأة غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئ

قد دخلت في السن وأأنا ذات عيال, فقال: «أما ما ذكرت من
الغيرة فسوف يذهبها الله عز وأجل عنك وأأما ما ذكرت من السن

قد أصاابني مثل الذي أصاابك وأأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك
عيالي». قالت: فقد سلمت لرسول الله صالى الله عليه وأسلم,
فتزوأجها رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقالت أم سلمة بعد:

ًا منه: رسول الله صالى الله عليه أبدلني الله بأبي سلمة خير
وأسلم, وأفي صاحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله

صالى الله عليه وأسلم يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:
{إنا لله وأإنا إليه راجعون} اللهم أجرني في مصيبتي وأأخلف لي
ًا منها» قالت: ًا منها إل آجره الله في مصيبته وأأخلف له خير خير

فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صالى الله عليه
ًا منه رسول الله صالى الله عليه وأسلم. وأسلم فأخلف الله لي خير
وأقال المام أحمد: حدثنا يزيد وأعباد بن عباد قال: حدثنا هشام بن

أبي هشام حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن
أبيها الحسين بن علي عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «ما
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من مسلم وأل مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وأإن طال عهدها ـ

ًا إل جدد الله له عن وأقال عباد قدم عهدها ـ فيحدثا لذلك استرجاع
ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصايب». وأروأاه ابن ماجه في سننه

عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وأكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن
فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وأقد روأاه إسماعيل بن علية وأيزيد
بن هاروأن عن هشام بن زياد عن أبيه (كذا) عن فاطمة عن أبيها.

وأقال المام أحمد أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أنا حماد بن
ًا لي فإني لفي القبر إذ أخذ سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابن
بيدي أبو طلحة يعني الخولني فأخرجني وأقال لي: أل أبشرك ؟
قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن

أبي موسى قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «قال الله:
يا ملك الموت قبضت وألد عبدي ؟ قبضت قرة عينه وأثمرة فؤاده ؟

قال: نعم. قال: فما قال ؟ قال: حمدك وأاسترجع. قال: «ابنو له
ًا في الجنة وأسموه بيت الحمد» بيت

ثم روأاه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره.  
وأهكذا روأاه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به, وأقال

.حسن غريب وأاسم أبي سنان عيسى بن سنان

َ َفل َتَمَر  ْع ِوأ ا َأ ْيَت  َب ْل َفَمْن َحّج ا ِه  ّل ِر ال ِئ َعآ َة ِمن َش َوأ ْلَمْر َوأا َفا  ِإّن الّص  **
ٌءم ِلي َع ٌءر  ِك ّلَه َشا ِإّن ال َف ًا  ْير َع َخ ّو َط َت َوأَمن  ِهَما  ِب ّوَف  ّط َي َأن  ِه  ْي َل َع َناَح   ُج

قال المام أحمد: حدثنا سليمان بن داوأد الهاشمي أنا إبراهيم بن   
سعد عن الزهري عن عروأة عن عائشة, قال: قلت أرأيت قول الله
تعالى. {إن الصفا وأالمروأة من شعائر الله فمن حج البيت أوأ اعتمر

فل جناح عليه أن يطوف بهما} ؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح
فقالت عائشة بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو, أن ل يتطوف بهما

كانت على ما أوألتها عليه كانت فل جناح عليه أن ل يطوف بهما,
وألكنها إنما أنزلت أن النصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون

لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوأنها عند المشلل, وأكان من أهل لها
فسألوا عن ذلك رسول الله, يتحرج أن يطوف بالصفا وأالمروأة

صالى الله عليه وأسلم فقالوا: يا رسول الله, إنا كنا نتحرج أن
نطوف بالصفا وأالمروأة في الجاهلية. فأنزل الله عز وأجل: {إن

الصفا وأالمروأة من شعائر الله, فمن حج البيت أوأ اعتمر فل جناح
عليه أن يطوف بهما} قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صالى
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الله عليه وأسلم الطواف بهما فليس لحد أن يدع الطواف بهما

أخرجاه في الصحيحين. وأفي روأاية عن الزهري أنه قال: فحدثت
بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارثا بن هشام. فقال:

إن هذا العلم ما كنت سمعته, وألقد سمعت رجالً من أهل العلم
يقولون: إن الناس ـ إل من ذكرت عائشة ـ كانوا يقولون: إن

طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وأقال آخروأن من
النصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت, وألم نؤمر بالطواف بين الصفا

وأالمروأة فأنزل الله تعالى: {إن الصفا وأالمروأة من شعائر الله}
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلء وأهؤلء. وأروأاه
البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروأة عن أبيه عن عائشة

بنحو ما تقدم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا
ًا عن الصفا سفيان عن عاصام بن سليمان قال: سألت أنس

وأالمروأة, قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية, فلما جاء السلم
أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وأجل: {إن الصفا وأالمروأة من شعائر

الله}, وأذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: كانت
الشياطين تفرق بين الصفا وأالمروأة الليل كله وأكانت بينهما آلهة,

فلما جاء السلم سألوا رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن
الطواف بينهما, فنزلت هذه الَية. وأقال الشعبي: كان إساف على

الصفا وأكانت نائلة على المروأة, وأكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد
السلم من الطواف بينهما فنزلت هذه الَية (قلت) ذكر محمد بن
ًا وأنائلة كانا بشرين, فزنيا داخل إسحاق في كتاب السيرة أن إساف

الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما
الناس, فلما طال عهدهما عبدا, ثم حول إلى الصفا وأالمروأة, فنصبا

هنالك فكان من طاف بالصفا وأالمروأة يستلمهما, وألهذا يقول أبو
طالب في قصيدته المشهورة:

وأحيث ينيخ الشعروأن ركابهملمفضى السيول من إساف وأنائل 

وأفي صاحيح مسلم من حديث جابر الطويل, وأفيه أن رسول الله  
صالى الله عليه وأسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن
فاستلمه, ثم خرج من باب الصفا وأهو يقول {إن الصفا وأالمروأة

من شعائر الله} ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به» وأفي روأاية النسائي
وأقال المام أحمد: حدثنا شريح حدثنا عبد» «ابدأوأا بما بدأ الله به

الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صافية بنت شيبة عن
حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رأيت رسول الله صالى الله عليه
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وأسلم يطوف بين الصفا وأالمروأة وأالناس بين يديه وأهو وأراءهم وأهو
يسعى, حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدوأر به إزاره وأهو يقول:

«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» ثم روأاه المام أحمد عن
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن وأاصال مولى أبي عيينة عن موسى

بن عبيدة عن صافية بنت شيبة, أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي
صالى الله عليه وأسلم بين الصفا وأالمروأة يقول: «كتب عليكم

السعي فاسعوا» وأقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن
السعي بين الصفا وأالمروأة ركن في الحج, كما هو مذهب الشافعي

وأمن وأافقه, وأروأاية عن أحمد وأهو المشهور عن مالك. وأقيل أنه
ًا جبره بدم, وأهو روأاية ًا أوأ سهو وأاجب وأليس بركن, فإن تركه عمد

عن أحمد وأبه يقول طائفة, وأقيل بل مستحب, وأإليه ذهب أبو
حنيفة وأالثوري وأالشعبي وأابن سيرين, وأروأي عن أنس وأابن عمر
وأابن عباس, وأحكي عن مالك في العتبية قال القرطبي: وأاحتجوا

ًا} وأالقول الوأل أرجح لنه عليه بقوله تعالى: {وأمن تطوع خير
السلم طاف بينهما, وأقال: «لتأخذوأا عني مناسككم» فكل ما فعله

في حجته تلك وأاجب ل بد من فعله في الحج, إل ما خرج بدليل,
وأالله أعلم, وأقد تقدم قوله عليه السلم «اسعوا فإن الله كتب

عليكم السعي» فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا وأالمروأة
من شعائر الله, أي مما شرع الله تعالى لبراهيم في مناسك الحج,

وأقد تقدم في حديث ابن عباس, أن أصال ذلك مأخوذ من طواف
هاجر وأتردادها بين الصفا وأالمروأة في طلب الماء لولدها لما نفذ
ماؤهما وأزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلم هنالك, وأليس

عندهما أحد من الناس, فلما خافت على وألدها الضيعة هنالك, وأنفذ
ما عندهما, قامت تطلب الغوثا من الله عز وأجل, فلم تزل تتردد
في هذه البقعة المشرفة بين الصفا وأالمروأة, متذللة خائفة وأجلة
مضطرة فقيرة إلى الله عز وأجل, حتى كشف الله كربتها, وأآنس

غربتها, وأفرج شدتها, وأأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طعم,
وأشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وأذله
وأحاجته إلى الله, في هداية قلبه وأصالح حاله وأغفران ذنبه. وأأن

يلتجىء إلى الله عز وأجل, لتفريج ما هو به من النقائص وأالعيوب,
وأأن يهديه إلى الصراط المستقيم, وأأن يثبته عليه إلى مماته وأأن

يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب وأالمعاصاي, إلى حال
الكمال وأالغفران وأالسداد وأالستقامة كما فعل بهاجر عليها السلم.
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ًا} قيل زاد في طوافه بينهما على قدر   وأقوله {وأمن تطوع خير

الواجب, ثامنة وأتاسعة وأنحو ذلك, وأقيل يطوف بينهما في حجة
ًا في سائر العبادات, تطوع أوأ عمرة تطوع, وأقيل: المراد تطوع خير
حكى ذلك الرازي, وأعزي الثالث إلى الحسن البصري, وأالله أعلم,
وأقوله {فإن الله شاكر عليم} أي يثيب على القليل بالكثير, عليم
ًا ثوابه, وأ {ل يظلم مثقال ذرة وأإن تك بقدر الجزاء فل يبخس أحد

ًا}. ًا عظيم حسنة يضاعفها وأيؤت من لدنه أجر

ُه ّنا ّي َب ِد َما  ْع َب َى ِمن  َد ُه ْل َوأا َناِت  ّي َب ْل َنا ِمَن ا ْل َأنَز ُتُموَن َمآ  ْك َي ِذيَن  ّل ِإّن ا  **
ِذيَن ّل ِإلّ ا ُنوَن *   ُهُم اللِّع ُن َع ْل َي َوأ ّلُه  ُهُم ال ُن َع َيل ِئَك  َلـ ُأوأ َتاِب  ِك ْل ِفي ا ّناِس  ِلل
ِإن ّواُب الّرِحيُم *   ّت َنا ال َأ َوأ ِهْم  ْي َل َع ُتوُب  َأ ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف ْا  ُنو ّي َب َوأ ْا  َلُحو َأصْا َوأ ْا  ُبو َتا

ِة َك ِئ ْلَملَ َوأا ِه  ّل َنُة ال ْع َل ِهْم  ْي َل َع ِئَك  َل ُأوأ ٌءر  ّفا ُك ُهْم  َوأ ُتوا  َوأَما َفُروأا  َك ِذيَن  ّل ا
ُهْم َوألَ  َذاُب  َع ْل ُهُم ا ْن َع ّفُف  ُيَخ َها لَ  ِفي ِديَن  ِل ِعيَن *  َخا َأْجَم ّناِس  َوأال

َظُروأَن  ْن ُي
هذا وأعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدللت البينة   

على المقاصاد الصحيحة, وأالهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله
تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله, قال أبو العالية: نزلت
في أهل الكتاب, كتموا صافة محمد صالى الله عليه وأسلم, ثم أخبر
أنهم يلعنهم كل شيء على صانيعهم ذلك, فكما أن العالم يستغفر

له كل شيء حتى الحوت في الماء, وأالطير في الهواء, فهؤلء
بخلف العلماء, فيلعنهم الله وأيلعنهم اللعنون, وأقد وأرد في

ًا عن أبي هريرة وأغيره الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعض
أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال: «من سئل عن علم
فكتمه, ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وأالذي في الصحيح عن
ًا ًا شيئ أبي هريرة أنه قال: لول آية في كتاب الله, ما حدثت أحد

{إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وأالهدى} الَية, وأقال ابن
أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث

بن أبي سليم عن المنهال بن عمروأ, عن زاذان أبي عمروأ, عن
البراء بن عازب, قال: كنا مع النبي صالى الله عليه وأسلم في

جنازة, فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه, يسمعها كل دابة
غير الثقلين, فتلعنه كل دابة سمعت صاوته, فذلك قول الله تعالى,
{أوألئك يلعنهم الله وأيلعنهم اللعنون} يعني دوأاب الرض» وأروأاه

ابن ماجة عن محمد بن الصباح, عن عامر بن محمد به, وأقال
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عطاء بن أبي رباح: كل دابة وأالجن وأالنس, وأقال مجاهد: إذا

أجدبت الرض, قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم, لعن الله
عصاة بني آدم, وأقال أبو العالية وأالربيع بن أنس وأقتادة {وأيلعنهم
اللعنون} يعني تلعنهم الملئكة وأالمؤمنون, وأقد جاء في الحديث
أن العالم يستغفر له كل شيء, حتى الحيتان في البحر, وأجاء في

هذه الَية أن كاتم العلم يلعنه الله وأالملئكة وأالناس أجمعون
ًا, وأهم كل فصيح وأأعجمي, إما بلسان المقال, أوأ وأاللعنون أيض

الحال, أن لو كان له عقل وأيوم القيامة وأالله أعلم. ثم استثنى الله
تعالى من هؤلء من تاب إليه, فقال: {إل الذين تابوا وأأصالحوا

وأبينوا} أي رجعوا عما كانوا فيه وأأصالحوا أعمالهم وأبينوا للناس ما
كانوا يكتمونه {فأوألئك أتوب عليهم وأأنا التواب الرحيم} وأفي هذا
دللة على أن الداعية إلى كفر, أوأ بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله

عليه: وأقد وأرد أن المم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلء
منهم وألكن هذا من شريعة نبي التوبة وأنبي الرحمة صالوات الله
وأسلمه عليه, ثم أخبر تعالى عمن كفر به وأاستمر به الحال إلى

مماته بأّن {عليهم لعنة الله وأالملئكة وأالناس أجمعين خالدين
فيها} أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة فهم
في نار جهنم التي {ل يخفف عنهم العذاب} فيها أي ل ينقص عما
هم فيه {وأل هم ينظروأن} أي ل يغير عنهم ساعة وأاحدة وأل يفتر

بل هو متواصال دائم فنعوذ بالله من ذلك. قال أبو العالية وأقتادة إن
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملئكة, ثم يلعنه

الناس أجمعون.
فصل) ل خلف في جواز لعن الكفار, وأقد كان عمر بن الخطاب(  

رضي الله عنه وأمن بعده من الئمة, يلعنون الكفرة في القنوت
وأغيره, فأما الكافر المعين, فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه ل

يلعن لنا ل ندري بما يختم الله له, وأاستدل بعضهم بالَية {إن
الذين كفروأا وأماتوا وأهم كفار أوألئك عليهم لعنة الله وأالملئكة

وأالناس أجمعين} وأقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر
المعين, وأاختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي وألكنه احتج

بحديث فيه ضعف, وأاستدل غيره بقوله عليه السلم في قصة الذي
كان يؤتى به سكران فيحده, فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى
به, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل تلعنه فإنه يحب الله
وأرسوله» فدل على أن من ل يحب الله وأرسوله يلعن, وأالله أعلم.
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َو الّرْحَمـُن الّرِحيُم ُه ِإلّ  َلـَه  ِإ ٌءد لّ  َوأاِح ٌءه  َلـ ِإ ُكْم  ُه َلـ ِإ َوأ  ** 
يخبر تعالى عن تفرده باللهية, أنه لشريك له وأل عديل, له, بل   

هو الله الواحد الحد الفرد الصمد الذي ل إله إل هو, وأأنه الرحمن
الرحيم وأقد تقدم تفسير هذين السمين في أوأل الفاتحة, وأفي

الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أنه قال «اسم الله العظم في

هاتين الَيتين {وأإلهكم إله وأاحد ل إله إل هو الرحمن الرحيم}
وأ{الم الله ل إله إل هو الحي القيوم}» ثم ذكر الدليل على تفرده

باللهية بخلق السموات وأالرض وأما فيهما وأما بين ذلك مما ذرأ
وأبرأ من المخلوقات الدالة على وأحدانيته, فقال:)

ْلِك ُف ْل َوأا ِر  َها ّن َوأال ْيِل  ّل ِتلَِف ال َوأاْخ َوأالْرِض  َوأاِت  ْلِق الّسَما ِفي َخ ِإّن   **
ِء ِمن ّلُه ِمَن الّسَمآ َأنَزَل ال َوأَمآ  ّناَس  ُع ال َف َين ِبَما  ِر  َبْح ْل ِفي ا ِري  َتْج ِتي  ّل ا

ِريِف َتْص َوأ ٍة  ّب َدآ ُكّل  َها ِمن  ِفي َبّث  َوأ َها  ِت ْو َد َم ْع َب ِه الْرَض  ِب َيا  َأْح َف ٍء  ّمآ
ُلوَن  ِق ْع َي ٍم  ْو َق ّل َياٍت  َ َوأالْرِض ل ِء  ْيَن الّسَمآ َب ِر  ْلُمَسّخ َوأالّسَحاِب ا َياِح  الّر

يقول تعالى: {إن في خلق السموات وأالرض} تلك في ارتفاعها  
وألطافتها وأاتساعها وأكواكبها السيارة وأالثوابت وأدوأران فلكها ـ

وأهذه الرض في كثافتها وأانخفاضها وأجبالها وأبحارها وأقفارها
وأوأهادها وأعمرانها وأما فيها من المنافع, وأاختلف الليل وأالنهار. هذا
يجيء ثم يذهب وأيخلفه الَخر وأيعقبه, ل يتأخر عنه لحظة, كما قال

تعالى: {ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وأل الليل سابق النهار
وأكل في فلك يسبحون} وأتارة يطول هذا وأيقصر هذا, وأتارة يأخذ
هذا من هذا ثم يتقارضان, كما قال تعالى: {يولج الليل في النهار

وأيولج النهار في الليل} أي يزيد من هذا في هذا وأمن هذا في هذا,
{وأالفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس} أي في تسخير

البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس وأالنتفاع
بما عند أهل ذلك القليم, وأنقل هذا إلى هؤلء {وأما أنزل الله من
السماء من ماء فأحيا به الرض بعد موتها} كما قال تعالى: {وأآية

ًا فمنه يأكلون ـ إلى قوله لهم الرض الميتة أحييناها وأأخرجنا منها حب
ـ وأمما ل يعلمون} {وأبث فيها من كل دابة} أي على اختلف
أشكالها وأألوانها وأمنافعها وأصاغرها وأكبرها, وأهو يعلم ذلك كله

وأيرزقه, ل يخفى عليه شيء من ذلك, كما قال تعال: {وأما من دابة
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في الرض إل على الله رزقها وأيعلم مستقرها وأمستودعها كل في

كتاب مبين} {وأتصريف الرياح} أي فتارة تأتي بالرحمة, وأتارة تأتي
بالعذاب, وأتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب, وأتارة تسوقه, وأتارة
تجمعه, وأتارة تفرقه, وأتارة تصرفه, ثم تارة تأتي من الجنوب وأهي

الشامية, وأتارة تأتي من ناحية اليمن وأتارة صابا, وأهي الشرقية التي
ًا وأهي غربية تنفذ من ناحية دبر تصدم وأجه الكعبة, وأتارة دبور

ًا كثيرة الكعبة. وأقد صانف الناس في الرياح وأالمطر وأالنواء كتب
فيما يتعلق بلغاتها وأأحكامها, وأبسط ذلك يطول ههنا, وأالله أعلم,
{وأالسحاب المسخر بين السماء وأالرض} أي سائر بين السماء

وأالرض, مسخر إلى ما يشاء الله من الراضي وأالماكن, كما
يصرفه تعالى: {لَيات لقوم يعقلون} أي في هذه الشياء دللت

بينة على وأحدانية الله تعالى, كما قال تعالى: {إن في خلق
السموات وأالرض وأاختلف الليل وأالنهار لَيات لوألي اللباب *

ًا وأعلى جنوبهم وأيتفكروأن في خلق ًا وأقعود الذين يذكروأن الله قيام
السموات وأالرض, ربنا ما خلقت هذا باطلً سبحانك فقنا عذاب

النار}. وأقال الحافظ أبو بكر بن مردوأيه: أخبرنا محمد بن أحمد بن
إبراهيم, حدثنا أبو سعيد الدشتكي, حدثني أبي عن أبيه, عن أشعث
بن إسحاق, عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن

ًا صالى الله عليه وأسلم فقالوا: يا عباس, قال: أتت قريش محمد
ًا فنشتري به محمد, إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهب

الخيل وأالسلح, فنؤمن بك وأنقاتل معك, قال «أوأثقوا لي لئن
ًا لتؤمنن بي» فأوأثقوا له, فدعا دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهب

ًا على أنهم ربه, فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهب
ًا من العالمين, قال ًا لم يعذبه أحد إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذاب
محمد صالى الله عليه وأسلم «رب ل بل دعني وأقومي فلدعهم

ًا بيوم», فأنزل الله هذه الَية: {إن في خلق السموات وأالرض يوم
وأاختلف الليل وأالنهار وأالفلك التي تجري في البحر بما ينفع

الناس} الَية, وأروأاه ابن أبي حاتم من وأجه آخر عن جعفر بن أبي
المغيرة به, وأزاد في آخره: وأكيف يسألونك الصفا وأهم يروأن من
ًا: حدثنا الَيات ما هو أعظم من الصفا ؟ وأقال ابن أبي حاتم أيض
أبي, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح, عن عطاء,

قال: نزلت على النبي صالى الله عليه وأسلم بالمدينة {وأإلهكم إله
وأاحد ل إله إل هو الرحمن الرحين} فقال كفار قريش بمكة: كيف
يسع الناس إله وأاحد ؟ فأنزل الله تعالى: {إن في خلق السموات
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وأالرض وأاختلف الليل وأالنهار وأالفلك التي تجري في البحر بما

ينفع الناس} إلى قوله: {لَيات لقوم يعقلون} فبهذا يعلمون أنه إله
وأاحد, وأأنه إله كل شيء, وأخالق كل شيء, وأقال وأكيع بن الجراح:

حدثنا سفيان عن أبيه, عن أبي الضحى, قال: لما نزلت {وأإلهكم
إله وأاحد} إلى آخر الَية, قال المشركون: إن كان هكذا, فليأتنا

بآية, فأنزل الله عز وأجل {إن في خلق السموات وأالرض وأاختلف
الليل وأالنهار} إلى قوله: {يعقلون} روأاه آدم ابن أبي إياس عن

أبي جعفر هو الرازي, عن سعيد بن مسروأق وأالد سفيان, عن أبي
الضحى به.

ِه ّل َكُحّب ال ُهْم  َن ّبو ُيِح ًا  َداد َأن ِه  ّل ُدوأِن ال ُذ ِمن  ّتِخ َي ّناِس َمن  َوأِمَن ال  **
َأّن َذاَب  َع ْل ْوأَن ا َيَر ْذ  ِإ ْا  َو َلُم َظ ِذيَن  ّل َيَرى ا ْو  َل َوأ ِه  ّل ًا ل ّب ّد ُح َأَش ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َوأا

ْا ِمَن ُعو ِب ّت ِذيَن ا ّل َأ ا َبّر َت ْذ  ِإ َذاِب *   َع ْل ُد ا ِدي ّلَه َش َأّن ال َوأ ًا  ِه َجِميع ّل َة ل ّو ُق ْل ا
ِذيَن ّل َقاَل ا َوأ َباُب *   ِهُم الْس ِب َعْت  ّط َق َت َوأ َذاَب  َع ْل ْا ا ُوأ َأ َوأَر ْا  ُعو َب ّت ِذيَن ا ّل ا
ّلُه ِهُم ال ِري ُي ِلَك  َذ َك ّنا  ْا ِم ُءوأ َبّر َت َكَما  ُهْم  ْن َأ ِم َبّر َت َن َف ًة  َكّر َنا  َل َأّن  ْو  َل ْا  ُعو َب ّت ا

ِر  ّنا ِرِجيَن ِمَن ال ِبَخا ُهم  َوأَما  ِهْم  ْي َل َع ُهْم َحَسَراٍت  َل ْعَما َأ

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وأمالهم في الدار الَخرة   
ًا أي أمثالً وأنظراء, يعبدوأنهم معه وأيحبونم حيث جعلوا له أنداد

ّد له, وأل شريك معه. كحبه, وأهو الله ل إله إل هو, وأل ضد له, وأل ن
وأفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود, قال: قلت: يا رسول الله,

ًا وأهو خلقك» وأقوله: ّد أي الذنب أعظم ؟ قال «أن تجعل لله ن
ًا لله} وألحبهم لله وأتمام معرفتهم به {وأالذين آمنوا أشد حب

ًا بل يعبدوأنه وأحده, وأتوقيرهم وأتوحيدهم, له, ل يشركون به شيئ
وأيتوكلون عليه, وأيلجأوأن في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى
المشركين به الظالمين لنفسهم بذلك, فقال {وألو يرى الذين

ًا} قال بعضهم: تقدير ظلموا إذ يروأن العذاب أن القوة لله جميع
ًا, أي أن الكلم, لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميع
الحكم له وأحده ل شريك له, وأأن جميع الشياء تحت قهره وأغلبته

وأسلطانه {وأأن الله شديد العذاب} كما قال {فيومئذ ل يعذب
عذابه أحد وأل يوثق وأثاقه أحد} يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك

وأما يحل بهم من المر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وأكفرهم
لنتهوا عما هم فيه من الضلل ثم أخبر عن كفرهم بأوأثانهم وأتبري

المتبوعين من التابعين, فقال: {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين
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اتبعوا} تبرأت منهم الملئكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدوأنهم

في الدار الدنيا, فيقول الملئكة: {تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدوأن}
وأيقولون: {سبحانك أنت وألينا من دوأنهم بل كانوا يعبدوأن الجن

ًا تتبرأ منهم, وأيتنصلون من أكثرهم بهم مؤمنون}, وأالجن أيض
عبادتهم لهم, كما قال تعالى: {وأمن أضل ممن يدعو من دوأن الله
من ل يستجيب له إلى يوم القيامة وأهم عن دعائهم غافلون * وأإذا
حشر الناس كانوا لهم أعداء وأكانوا بعبادتهم كافرين} وأقال تعالى:

ًا * كل سيكفروأن { وأاتخذوأا من دوأن الله آلهة ليكونوا لهم عز
ًا} وأقال الخليل لقومه {إنما اتخذتم بعبادتهم وأيكونون عليهم ضد

ًا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من دوأن الله أوأثان
ًا وأمأوأاكم النار وأما لكم من يكفر بعضكم ببعض وأيلعن بعضكم بعض
ناصارين} وأقال تعالى: {وألو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم

يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين
استكبروأا لول أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروأا للذين
استضعفوا أنحن صاددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم

مجرمين * وأقال الذين استضعفوا للذين استكبروأا بل مكر الليل
ًا وأأسروأا الندامة وأالنهار إذ تأمروأننا أن نكفر بالله وأنجعل له أنداد

لما رأوأا العذاب وأجعلنا الغلل في أعناق الذين كفروأا هل يجزوأن
إل ما كانوا يعملون} وأقال تعالى: {وأقال الشيطان لما قضي المر
إن الله وأعدكم وأعد الحق وأوأعدتكم فأخلفتكم وأما كان لي عليكم

من سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي فل تلوموني وألوموا
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأما أنتم بمصرخّي إني كفرت بما

أشركتموِن من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم} وأقوله: {وأرأوأا
العذاب وأتقطعت بهم السباب} أي عاينوا عذاب الله وأتقطعت بهم
ًا. قال الحيل وأأسباب الخلص وألم يجدوأا عن النار معدلً وأل مصرف
عطاء عن ابن عباس {وأتقطعت بهم السباب} قال المودة, وأكذا

قال مجاهد في روأاية ابن أبي نجيح, وأقوله: {وأقال الذين اتبعوا لو
أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا} أي لو أن لنا عودة إلى الدار
الدنيا حتى نتبرأ من هؤلء وأمن عبادتهم, فل نلتفت إليهم بل نوحد

الله تعالى عنهم بذلك, وألهذا قال: {كذلك يريهم الله أعمالهم
حسرات عليهم} أي تذهب وأتضمحل كما قال تعالى: {وأقدمنا إلى
ًا} وأقال تعالى: {مثل الذين ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور

كفروأا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصاف}
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الَية, وأقال تعالى: {وأالذين كفروأا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه

الظمآن ماء} الَية, وألهذا قال تعالى: {وأما هم بخارجين من النار}.

َواِت ُط ْا ُخ ُعو ِب ّت َت َوألَ  ًا  ّيب َط ِفي الْرِض َحلَلً  ْا ِمّما  ُلو ُك ّناُس  َها ال ّي أ
َ َي  **

َأن َوأ ِء  َفْحَشآ ْل َوأا ِء  َو ِبالّس ُكْم  ْأُمُر َي ّنَما  ِإ ٌءن *   ِبي ّوأ ّم ُد َع ُكْم  َل ّنُه  ِإ َطاِن  ْي الّش
َلُموَن ْع َت ِه َما لَ  ّل َلى ال َع ْا  ُلو ُقو  َت

لما بين تعالى أنه ل إله إل هو, وأأنه المستقل بالخلق, شرع يبين   
أنه الرزاق لجميع خلقه, فذكر في مقام: المتنان أنه أباح لهم أن

ًا, أي يأكلوا مما في الرض في حال كونه حللً من الله طيب
ًا في نفسه غير ضار للبدان وأل للعقول, وأنهاهم عن اتباع مستطاب

خطوات الشيطان وأهي طرائقه وأمسالكه فيما أضّل اتباعه فيه من
تحريم البحائر وأالسوائب وأالوصاائل وأنحوها, مما كان زينه لهم في
جاهليتهم, كما في حديث عياض بن حَمار الذي في صاحيح مسلم
عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم أنه قال «يقول الله تعالى:

إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلل ـ وأفيه ـ وأإن خلقت عبادي
حنفاء, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وأحرمت عليهم ما

أحللت لهم» وأقال الحافظ أبو بكر بن مردوأيه: حدثنا سليمان بن
أحمد, حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري , حدثنا الحسين بن

عبد الرحمن الحتياطي, حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق
إبراهيم بن أدهم, حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس, قال

تليت هذه الَية عند النبي صالى الله عليه وأسلم {يا أيها الناس كلوا
ًا} فقام سعد بن أبي وأقاص فقال: يا مما في الرض حللً طيب

رسول الله, ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة, فقال «يا سعد
أطب مطعمك, تكن مستجاب الدعوة, وأالذي نفس محمد بيده, إن
ًا, الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوم

وأأيما عبد نبت لحمه من السحت وأالربا فالنار أوألى به».
وأقوله: {إنه لكم عدوأ مبين} تنفير عنه وأتحذير منه, كما قال:  

ًا إنما يدعو حزبه ليكونا من ّوأ فاتخذوأه عدوأ {إن الشيطان لكم عد
أصاحاب السعير} وأقال تعالى: {أفتتخذوأنه وأذريته أوألياء من دوأني

ّوأ بئس للظالمين بدلً} وأقال قتادة وأالسدي في قوله: وأهم لكم عد
الشيطان}: كل معصية لله فهي من خطوات {وأل تتبعوا خطوات

الشيطان, وأقال عكرمة: هي نزغات الشيطان, وأقال مجاهد: خطاه
أوأ قال خطاياه, وأقال أبو مجلز: هي النذوأر في المعاصاي, وأقال
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الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه, فأفتاه مسروأق بذبح كبش, وأقال:
هذا من خطوات الشيطان, وأقال أبو الضحَى عن مسروأق أتى عبد

الله بن مسعود بضرع وأملح, فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم
فقال ابن مسعود: ناوألوا صااحبكم, فقال: ل أريده, فقال: أصاائم
ًا, ًا أبد أنت قال: ل, قال: فما شأنك ؟ قال: حرمت أن آكل ضرع
فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان, فاطعم وأكّفر عن

ًا: حدثنا أبي, حدثنا حسان بن يمينك, روأاه ابن أبي حاتم, وأقال أيض
عبد الله المصري عن سليمان التيمي, عن أبي رافع, قال: غضبت

ًا نصرانية, وأكل ًا يهودية وأيوم ًا على امرأتي, فقالت: هي يوم يوم
مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك, فأتيت عبد الله بن عمر فقال:
إنما هذه من خطوات الشيطان, وأكذلك قالت زينب بنت أم سلمة,
ًا وأابن عمر فقال وأهي يومئذ أفقه أمرأة في المدينة, وأأتيت عاصام
مثل ذلك: وأقال عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم عن شريك, عن عبد
الكريم, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: ما كان من يمين أوأ نذر

في غضب, فهو من خطوات الشيطان, وأكفارته كفارة يمين.
وأقوله: {إنما يأمركم بالسوء وأالفحشاء وأأن تقولوا على الله ما ل

تعلمون} أي إنما يأمركم عدوأكم الشيطان بالفعال السيئة, وأأغلظ
منها الفاحشة كالزنا وأنحوه, وأأغلظ من ذلك وأهو القول على الله

ًا. بل علم, فيدخل في هذا كل كافر وأكل مبتدع أيض

ِه ْي َل َع َنا  ْي َف ْل َأ ُع َمآ  ِب ّت َن َبْل  ْا  ُلو َقا ّلُه  َأنَزَل ال ُعوا َمآ  ِب ّت ُهُم ا َل ِقيَل  َذا  ِإ َوأ  **
ِذيَن ّل َثُل ا َوأَم ُدوأَن *   َت ْه َي َوألَ  ًا  ْيئ ُلوَن َش ِق ْع َي ُهْم لَ  ُؤ َبا َكاَن آ ْو  َل َوأ َأ َنآ  َء َبآ آ

ٌءي ُعْم ٌءم  ْك ُب ًء صُاّم  َدآ ِن َوأ ًء  َعآ ُد ِإلّ  ُع  َيْسَم ِبَما لَ  ُق  ِع ْن َي ِذي  ّل َثِل ا َكَم ْا  َفُروأ َك
ُلوَن  ِق ْع َي ُهْم لَ  َف

يقول تعالى: وأإذا قيل لهؤلء الكفرة من المشركين: اتبعوا ما   
أنزل الله على رسوله, وأاتركوا ما أنتم عليه من الضلل وأالجهل,
قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا, أي وأجدنا عليه آباءنا, أي

ًا عليهم: {أوألو كان من عبادة الصانام وأالنداد, قال الله تعالى منكر
ًا وأل آباؤهم} أي الذين يقتدوأن بهم وأيقتفون أثرهم {ل يعقلون شيئ
يهتدوأن} أي ليس لهم فهم وأل هداية. وأروأى ابن إسحاق عن محمد

بن أبي محمد, عن عكرمة أوأ سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أنها
نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صالى الله عليه

وأسلم إلى السلم, فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, فأنزل الله
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هذه الَية, ثم ضرب لهم تعالى مثلً. كما قال تعالى: {للذين ل

يؤمنون بالَخرة مثل السوء} فقال {وأمثل الذين كفروأا} أي فيما
هم فيه من الغى وأالضلل وأالجهل كالدوأاب السارحة التي ل تفقه

ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها, أي دعاها إلى ما يرشدها ل تفقه
ما يقول وأل تفهمه بل إنما تسمع صاوته فقط. هكذار روأي عن ابن

عباس وأأبي العالية وأمجاهد عكرمة وأعطاء وأالحسن وأقتادة وأعطاء
الخراساني وأالربيع بن أنس نحو هذا. وأقيل: إنما هذا مثل ضرب

ًا لهم في دعائهم الصانام التي ل تسمع وأل تبصر وأل تعقل شيئ
ًا وأل وأاختاره ابن جرير, وأالوأل أوألى, لن الصانام ل تسمع شيئ
تعقله وأل تبصره وأل بطش لها وأل حياة فيها. وأقوله {صام بكم

عمي} أي صام عن سماع الحق, بكم ل يتفوهون به, عمي عن
ًا وأل رؤية طريقه وأمسلكه {فهم ل يعقلون} أي ل يعلمون شيئ

يفهمونه.

ِإن ِه  ّل ْا ل ُكُروأ َوأاْش ُكْم  َنا ْق َباِت َما َرَز ّي َط ْا ِمن  ُلو ُك ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

َوأَمآ ِر  ِزي ْلِخن َلْحَم ا َوأ ّدَم  َوأال َتَة  ْي ْلَم ُكُم ا ْي َل َع ّنَما َحّرَم  ِإ ُدوأَن *   ُب ْع َت ُه  ّيا ِإ ُتْم  ْن ُك
ّلَه ِإّن ال ِه  ْي َل َع ْثَم  ِإ َفلَ  ٍد  َعا َوألَ  َباٍغ  ْيَر  َغ ُطّر  َفَمِن اْض ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِل ِه  ِب ِهّل  ُأ

ٌءم  ٌءر ّرِحي ُفو َغ
ًا عباده المؤمنين بالكل من طيبات ما رزقهم    يقول تعالى آمر

تعالى, وأأن يشكروأه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده, وأالكل من
الحلل سبب لتقبل الدعاء وأالعبادة, كما أن الكل من الحرام يمنع

قبول الدعاء وأالعبادة. كما جاء في الحديث الذي روأاه المام أحمد:
حدثنا أبو النضر, حدثنا الفضيل بن مرزوأق عن عدي بن ثابت, عن

أبي حازم, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه
ًا وأإن الله أمر وأسلم «أيها الناس إن الله طيب ل يقبل, إل طيب
المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال {يا أيها الرسل كلوا من
ًا إني بما تعلمون عليم}, وأقال {يا أيها الطيبات وأاعملوا صاالح
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل

السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب, وأمطعمه
حرام وأمشربه حرام وأملبسه حرام, وأغذي بالحرام فأنَى يستجاب

لذلك ؟» وأروأاه مسلم في صاحيحه وأالترمذي من ذلك حديث فضيل
بن مرزوأق. وألما امتن تعالى عليهم برزقه وأأرشدهم إلى الكل من
طيبه, ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إل الميتة, وأهي التي تموت
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حتف أنفها من غير تذكية وأسواء كانت منخنقة أوأ موقوذة أوأ متردية

أوأ نطيحة أوأ قد عدا عليها السبع, وأقد خصص الجمهور من ذلك
ميتة البحر لقوله تعالى: {أحل لكم صايد البحر وأطعامه} على ما

سيأتي إن شاء الله, وأحديث العنبر في الصحيح وأفي المسند
وأالموطأ وأالسنن قوله عليه السلم في البحر «هو الطهور ماؤه

الحل ميتته» وأروأى الشافعي وأأحمد وأابن ماجه وأالدارقطني حديث
ًا «أحل لنا ميتتان وأدمان السمك وأالجراد وأالكبد ابن عمر مرفوع

وأالطحال» وأسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة.
مسألة) وألبن الميتة وأبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي(  

وأغيره. لنه جزء منها. وأقال مالك في روأاية: هو طاهر إل أنه
ينجس بالمجاوأرة, وأكذلك أنفحة الميتة فيها الخلف وأالمشهور

عندهم أنها نجسة, وأقد أوأردوأا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن
المجوس, فقال القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسير,

وأيعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع وأقد روأى ابن
ماجه من حديث سيف بن هاروأن عن سليمان التميمي, عن أبي

عثمان النهدي, عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صالى
الله عليه وأسلم عن السمن وأالجبن وأالفراء, فقال «الحلل ما أحل
الله في كتابه, وأالحرام ما حرم الله في كتابه, وأما سكت عنه فهو
مما عفا عنه» وأكذلك حرم عليهم لحم الحنزير سواء ذكي أم مات

ًا أوأ أن اللحم حتف أنفه, وأيدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليب
يشمل ذلك أوأ بطريق القياس على رأي وأكذلك حرم عليهم ما أهل
به لغير الله, وأهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من النصاب وأالنداد

وأالزلم وأنحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحروأن له. وأذكر القرطبي
عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أنه سئل عن امرأة

ًا, فقال: ل تؤكل لنها ذبحت ًا للعبها فنحرت فيه جزوأر عملت عرس
لصنم, وأأوأرد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عما
يذبحه العجم لعيادهم فيهدوأن منه للمسلمين فقالت: ما ذبح لذلك
اليوم فل تأكلوا منه, وأكلوا من أشجارهم ثم أباح تعالى تناوأل ذلك

عند الضروأرة وأالحتياج إليها عند فقد غيرها من الطعمة, فقال
{فمن اضطر غير باغ وأل عاد} أي في غير بغي وأل عدوأان وأهو

مجاوأزة الحد {فل إثم عليه} أي في أكل ذلك {إن الله غفور
ًا للسبيل رحيم}, وأقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ وأل عاد, قاطع

ًا في معصية الله, فله الرخصة, وأمن ًا للئمة, أوأ خارج أوأ مفارق
ًا أوأ في معصية الله, فل رخصة له وأإن اضطر ًا أوأ عادي خرج باغي
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إليه, وأكذا روأي عن سعيد, بن جبير. وأقال سعيد في روأاية عنه

وأمقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحله, وأقال السدي: غير
باغ, يبتغي فيه شهوته, وأقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ضمرة عن
عثمان بن عطاء وأهو الخراساني, عن أبيه, في قوله {غير باغغ}
قال: ل يشوي من الميتة ليشتهيه, وأل يطبخه, وأل يأكل إل العلقة,
وأيحمل معه ما يبلغه الحلل, فإذا بلغه ألقاه, وأهو قوله {وأل عاد}
وأيقول ل يعدوأ به الحلل, وأعن ابن عباس: ل يشبع منها, وأفسره
السدي بالعدوأان, وأعن ابن عباس {غير باغ وأل عاد} قال {غير

باغ} في الميتة وأل عاد في أكله, وأقال قتادة: فمن اضطر غير باغ
وأل عاد, قال: غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلل إلى

حرام وأهو يجد عنه مندوأحة, وأحكى القرطبي عن مجاهد في قوله:
فمن اضطر, أي أكره على ذلك بغير اختياره.

مسألة) إذا وأجد المضطر ميتة وأطعام الغير بحيث ل قطع فيه(  
وأل اذى, فإنه ل يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلف
ـ كذا قال ـ ثم قال: وأإذا أكله, وأالحالة هذه, هل يضمن أم ل ؟ فيه

قولن هما روأايتان عن مالك, ثم أوأرد من سنن ابن ماجه من
حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وأحشية: سمعت عباد بن
ًا مخمصة, فأتيت المدينة, فأتيت شرحبيل الغبري قال: أصاابتنا عام

ًا, فأخذت سنبلً ففركته وأأكلته, وأجعلت منه في كسائي, فجاء حائط
صااحب الحائط فضربني وأأخذ ثوبي, فأتيت رسول الله صالى الله

ًا وأل عليه وأسلم فأخبرته, فقال للرجل «ما أطعمته إذ كان جائع
ًا, وأل علمته إذ كان جاهلً» فأمره فرد إليه ثوبه, فأمر له ساعي

بوسق من طعام أوأ نصف وأسق, إسناد صاحيح قوي جيد وأله شواهد
كثيرة: من ذلك حديث عمروأ بن شعيب عن أبيه, عن جده: سئل
رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن الثمر المعلق, فقال «من
أصااب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة, فل شيء عليه»

الحديث, وأقال مقاتل بن حيان في قوله: {فل إثم عليه إن الله
غفور رحيم}: فيما أكل من اضطرار, وأبلغنا, وأالله أعلم. أنه ل يزاد

على ثلثا لقم, وأقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام,
رحيم إذ أحل له الحرام في الضطرار, وأقال وأكيع: أخبرنا العمش

عن أبي الضحى, عن مسروأق, قال: من اضطر فلم يأكل وألم
يشرب ثم مات, دخل النار, وأهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر

عزيمة ل رخصة, قال أبو الحسن الطبري المعروأف بالكياالهراسي
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رفيق الغزالي في الشتغال, وأهذا هو الصحيح عندنا, كالفطار

للمريض وأنحو ذلك.

ً ِليل َق ًا  َثَمن ِه  ِب َتُروأَن  َيْش َوأ َتاِب  ِك ْل ّلُه ِمَن ا َأنَزَل ال ُتُموَن َمآ  ْك َي ِذيَن  ّل ِإّن ا  **
ِة َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ّلُه  ُهُم ال ّلُم َك ُي َوألَ  ّناَر  ِإلّ ال ِهْم  ِن ُطو ُب ِفي  ُلوَن  ُك ْأ َي ِئَك َما  َلـ ُأوأ

َى َد ُه ْل ِبا َلَة  َ ْا الّضل ُوأ َتَر ِذيَن اْش ّل ِئَك ا َلـ ُأوأ ٌءم *   ِلي َأ ٌءب  َذا َع ُهْم  َل َوأ ِهْم  ّكي ُيَز َوألَ 
َنّزَل ّلَه  َأّن ال ِب ِلَك  َذ ِر *   ّنا َلى ال َع ُهْم  َبَر َأصْا َفَمآ  ِة  ِفَر ْغ ْلَم ِبا َذاَب  َع ْل َوأا
ٍد  ِعي َب َقاٍق  ِفي ِش َل َتاِب  ِك ْل ِفي ا ْا  ُفو َل َت ِذيَن اْخ ّل ِإّن ا َوأ ّق  ْلَح ِبا َتاَب  ِك ْل ا

يقول تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب} يعني   
اليهود الذين كتموا صافة محمد صالى الله عليه وأسلم في كتبهم

التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة وأالنبوة, فكتموا ذلك لئل تذهب
رياستهم وأما كانوا يأخذوأنه من العرب من الهدايا وأالتحف على
تعظيمهم إياهم, فخشوا ـ لعنهم الله ـ إن أظهروأا ذلك أن يتبعه

الناس وأيتركوهم, فكتموا ذلك ابقاء على ما كان يحصل لهم من
ذلك وأهو نزر يسير, فباعوا أنفسهم بذلك وأاعتاضوا عن الهدى

وأاتباع الحق وأتصديق الرسول وأاليمان بما جاء عن الله, بذلك النزر
اليسير, فخابوا وأخسروأا في الدنيا وأالَخرة, أما في الدنيا فإن الله

أظهر لعباده صادق رسوله بما نصبه وأجعله معه من الَيات
الظاهرات وأالدلئل القاطعات, فصدقه الذين كانوا يخافون أن

ًا له على قتالهم, وأباءوأا بغضب على غضب, يتبعوه, وأصااروأا عون
وأذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الَية الكريمة

ًا قليل} {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وأيشتروأن به ثمن
وأهو عرض الحياة الدنيا {أوألئك ما يأكلون في بطونهم إل النار} أي

ًا تأجج في إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق, نار
بطونهم يوم القيامة, كما قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال

ًا وأسيصلون سعيرا} وأفي ًا إنما يأكلون في بطونهم نار اليتامى ظلم
الحديث الصحيح عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم أنه قال,
«الذي يأكل أوأ يشرب في آنية الذهب وأالفضة إنما يجرجر في

بطنه نار جهنم»
وأقوله: {وأل يكلمهم الله يوم القيامة وأل يزكيهم وألهم عذاب  

أليم} وأذلك لنه تعالى غضبان عليهم, لنهم كتموا وأقد علموا,
فاستحقوا الغضب, فل ينظر إليهم وأل يزكيهم, أي يثني عليهم
ًا, وأقد ذكر ابن أبي حاتم وأابن ًا أليم وأيمدحهم بل يعذبهم عذاب
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مردوأيه, ههنا حديث العمش عن أبي حازم, عن أبي هريرة, عن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ثلثة ل يكلمهم الله, وأل ينظر

إليهم, وأل يزكيهم, وألهم عذاب أليم: شيخ زان, وأملك كذاب, وأعائل
مستكبر» ثم قال تعالى مخبرا عنهم {أوألئك الذين اشتروأا الضللة
بالهدى} أي اعتاضوا عن الهدى, وأهو نشر ما في كتبهم من صافة

الرسول وأذكر مبعثه وأالبشارة به من كتب النبياء وأاتباعه وأتصديقه,
استبدلوا عن ذلك وأاعتاضوا عنه الضللة وأهو تكذيبه وأالكفر به

وأكتمان صافاته في كتبهم {وأالعذاب بالمغفرة} أي اعتاضوا عن
المغفرة بالعذاب, وأهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة, وأقوله

تعالى: {فما أصابرهم على النار} يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد
عظيم هائل, يتعجب من رآهم فيها من صابرهم على ذلك مع شدة
ًا بالله من ذلك, وأقيل ما هم فيه من العذاب وأالنكال وأالغلل, عياذ

معنى قوله: {فما أصابرهم على النار} أي فما أدوأمهم لعمل
المعاصاي التي تفضي بهم إلى النار, وأقوله تعالى: {ذلك بأن الله
نزل الكتاب بالحق} أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لن الله
تعالى أنزل على رسوله محمد صالى الله عليه وأسلم وأعلى النبياء

قبله كتبه بتحقيق الحق وأإبطال الباطل, وأهؤلء اتخذوأا آيات الله
هزوأا, فكتابهم أمرهم بإظهار العلم وأنشره فخالفوه وأكذبوه, وأهذا

الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى وأيأمرهم بالمعروأف
وأينهاهم عن المنكر, وأهم يكذبونه وأيخالفونه وأيجحدوأنه وأيكتمون
صافته, فاستهزؤا بآيات الله المنزلة على رسله, فلهذا استحقوا

العذاب وأالنكال, وألهذا قال {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأإن
الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد}

ِبّر ْل ِكّن ا َلـ َوأ ِرِب  ْغ ْلَم َوأا ِرِق  ْلَمْش َبَل ا ِق ُكْم  َه ُوأُجو ْا  ّلو َو ُت َأن  ِبّر  ْل ْيَس ا ّل  **
ْلَماَل َتى ا َوأآ ّييَن  ِب ّن َوأال َتاِب  ِك ْل َوأا ِة  َك ِئ ْلَملَ َوأا ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال َمْن آَمَن 

ِكيَن ْلَمَسا َوأا َتاَمَى  َي ْل َوأا َبَى  ُقْر ْل ِوأي ا َذ ِه  ّب َلَى ُح ِليَن َع ِئ َوأالّسآ ِبيِل  ْبَن الّس َوأا
َذا ِإ ِهْم  ِد ْه َع ِب ُفوَن  ْلُمو َوأا َة  َكا َتى الّز َوأآ َة  َقاَم الّصل َأ َوأ َقاِب  ِفي الّر َوأ

ِذيَن ّل ِئَك ا َلـ ُأوأ ْأِس  َب ْل َوأِحيَن ا ِء  ِء وأالّضّرا ْأَسآ َب ْل ِفي ا ِريَن  ِب َوأالّصا ْا  ُدوأ َه َعا
ُقوَن ّت ْلُم ُهُم ا ِئَك  َلـ ُأوأ َوأ ُقوآ  َد  صَا

اشتملت هذه الَية على جمل عظيمة وأقواعد عميمة, وأعقيدة   
مستقيمة, كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عبيد بن هشام

الحلبي, حدثنا عبيد الله بن عمروأ عن عامر بن شفي, عن عبد
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الكريم, عن مجاهد, عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله صالى الله

عليه وأسلم: ما اليمان ؟ فتل عليه {ليس البر أن تولوا وأجوهكم}
ًا, فتلها عليه, ثم سأله فقال: «إذا إلى آخر الَية, قال: ثم سأله أيض

عملت حسنة أحبها قلبك, وأإذا عملت سيئة أبغضها قلبك» وأهذا
ًا, وأقال ًا لم يدرك أبا ذر, فإنه مات قديم منقطع, فإن مجاهد

المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي
ذر, فقال: ما اليمان ؟ فقرأ عليه هذه الَية {ليس البر أن تولوا
وأجوهكم} حتى فرغ منها, فقال الرجل: ليس عن البر سألتك,
فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم

وأأشار بيده «المؤمن إذا عمل حسنة سرته وأرجا ثوابها, وأإذا علم
سيئة أحزنته وأخاف عقابها» وأروأاه ابن مردوأيه,. وأهذا أيضا

منقطع,وأالله أعلم.
وأأما الكلم على تفسير هذه الَية, فإن الله تعالى لما أمر  

المؤمنين أوألً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة, شق
ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وأبعض المسلمين, فأنزل
الله تعالى بيان حكمته في ذلك وأهو أن المراد إنما هو طاعة الله

عز وأجل, وأامتثال أوأامره, وأالتوجه حيثما وأّجه وأاتباع ما شرع, فهذا
هو البر وأالتقوي وأاليمان الكامل, وأليس في لزوأم التوجه إلى جهة

من المشرق أوأ المغرب بر وأل طاعة إن لم يكن عن أمر الله
وأشرعه, وألهذا قال {ليس البر أن تولوا وأجوهكم قبل المشرق

وأالمغرب وألكن البر من آمن بالله وأاليوم الَخر} الَية, كما قال في
الضاحي وأالهدايا {لن ينال الله لحومها وأل دماؤها وألكن يناله

التقوى منكم} وأقال العوفي عن ابن عباس في هذه الَية: ليس
البر أن تصلوا وأل تعملوا, فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة

وأنزلت الفرائض وأالحدوأد, فأمر الله بالفرائض وأالعمل بها, وأروأي
عن الضحاك وأمقاتل نحو ذلك, وأقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل

قبل المغرب, وأكانت النصارى تقبل قبل المشرق, فقال الله
تعالى: {ليس البر أن تولوا وأجوهكم قبل المشرق وأالمغرب}

يقول: هذا كلم اليمان وأحقيقته العمل, وأروأي عن الحسن وأالربيع
 وأقال مجاهد وألكن البر ما ثبت في القلوب من¹بن أنس مثله

َى أن تؤدوأا طاعة الله عز وأجل, وأقال الضحاك وألكن البر وأالتقو
الفرائض على وأجوههاوأ وأقال الثوري: {وألكن البر من آمن بالله}
الَية قال: هذه أنواع البر كلها, وأصادق رحمه الله, فإن من اتصف
بهذه الَية, فقد دخل في عرى السلم كلها, وأأخذ بمجامع الخير
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كله, وأهو اليمان بالله وأأنه ل إله إل هو, وأصادق بوجود الملئكة

الذين هم سفرة بين الله وأرسله (وأالكتاب) وأهو اسم جنس يشمل
الكتب المنزلة من السماء على النبياء, حتى ختمت بأشرفها وأهو
القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير,
وأاشتمل على كل سعادة في الدنيا وأالَخرة وأنسخ به كل ما سواه

من الكتب قبله, وأآمن بأنبياء الله كلهم من أوألهم إلى خاتمهم
محمد صالوات الله وأسلمه عليه وأعليهم أجمعين, وأقوله {وأآتى
المال على حبه} أي أخرجه وأهو محب له راغب فيه, نص على

ذلك ابن مسعود وأسعيد بن جبير وأغيرهما من السلف وأالخلف, كما
ًا «أفضل الصدقة ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوع

أن تصدق وأأنت صاحيح شحيح, تأمل الغنى وأتخشى الفقر» وأقد
روأى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة وأالثوري عن منصور,

عن زبيد, عن مرة, عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صالى الله
عليه وأسلم «{وأآتى المال على حبه} أن تعطيه وأأنت صاحيح

شحيح, تأمل العيش وأتخشى الفقر» ثم قال: صاحيح على شرط
الشيخين وألم يخرجاه, (قلت) وأقد روأاه وأكيع عن العمش,

ًا, وأهو أصاح, وأسفيان عن زبيد, عن مرة, عن ابن مسعود موقوف
ًا وأالله أعلم, وأقال تعالى: {وأيطعمون الطعام على حبه مسكين
ًا * إنما نطعمكم لوجه الله ل نريد منكم جزاء وأل ًا وأأسير وأيتيم
شكورا} وأقال تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}

وأقوله: {وأيؤثروأن على أنفسهم وألو كان بهم خصاصاة} نمط آخر
أرفع من هذا, وأهو أنهم آثروأا بما هم مضطروأن إليه وأهؤلء أعطوا

وأأطعموا ما هم محبون له وأقوله: {ذوأي القربى} وأهم قرابات
الرجل وأهم أوألى من أعطي من الصدقة كما ثبت في الحديث

«الصدقة على المساكين صادقة, وأعلى ذي الرحم اثنتان: صادقة
وأصالة, فهم أوألى الناس بك وأببرك وأإعطائك» وأقد أمر الله تعالى

بالحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز {وأاليتامى} هم
الذين ل كاسب لهم, وأقد مات آباؤهم وأهم ضعفاء صاغار دوأن البلوغ

وأالقدرة على التكسب, وأقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن
جويبر, عن الضحاك عن النزال بن سبرة, عن علي, عن رسول

الله صالى الله عليه وأسلم قال: «ل يتم بعد حلم» {وأالمساكين}
وأهم الذين ل يجدوأن ما يكفيهم في قوتهم وأكسوتهم وأسكناهم,

فيعطون ما تسد به حاجتهم وأخلتهم, وأفي الصحيحين عن أبي
هريرة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال: «ليس المسكين
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بهذا الطواف الذي ترده التمرة وأالتمرتان وأاللقمة وأاللقمتان, وألكن

المسكين الذي ل يجد غنى يغنيه وأل يفطن له فيتصدق عليه»,
{وأابن السبيل} وأهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته
ًا في طاعة فيعطَى ما يوصاله إلى بلده, وأكذا الذي يريد سفر

فيعطى ما يكفيه في ذهابه وأإيابه, وأيدخل في ذلك الضيف, كما
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو
الضيف الذي ينزل بالمسلمين, وأكذا قال مجاهد وأسعيد بن جبير
وأأبو جعفر الباقر وأالحسن وأقتادة وأالضحاك وأالزهري وأالربيع بن

أنس وأمقاتل بن حيان {وأالسائلين} وأهم الذين يتعرضون للطلب
فيعطون من الزكوات وأالصدقات, كما قال المام أحمد: حدثنا وأكيع

وأعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد, عن يعلي
بن أبي يحيى, عن فاطمة بنت الحسين, عن أبيها ـ قال عبد

الرحمن حسين بن علي ـ قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «للسائل حق وأإن جاء على فرس» روأاه أبو داوأد {وأفي
الرقاب} وأهم المكاتبون الذين ل يجدوأن ما يؤدوأنه في كتابتهم,

وأسيأتي الكلم على كثير من هذه الصاناف في آية الصدقات من
براءة إن شاء الله تعالى, وأقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا

يحيى بن عبد الحميد, حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي,
حدثتني فاطمة بنت قيس, أنها سألت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم: أفي المال حق سوى الزكاة ؟ قالت: فتل علي {وأآتى المال
على حبه} وأروأاه ابن مردوأيه من حديث آدم بن إياس وأيحيى بن

عبد الحميد كلهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن
فاطمة بنت قيس, قالت: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«في المال حق سوى الزكاة» ثم قرأ {ليس البر أن تولوا وأجوهكم
قبل المشرق وأالمغرب ـ إلى قوله ـ وأفي الرقاب} وأأخرجه ابن
ًا العور, وأقد روأاه سيار ماجه وأالترمذي, وأضعف ابا حمزة ميمون

وأإسماعيل بن سالم عن الشعبي, وأقوله {وأأقام الصلة وأآتى
الزكاة} أي وأأتم أفعال الصلة في أوأقاتها بركوعها وأسجودها

وأطمأنينتها وأخشوعها على الوجه الشرعي المرضي, وأقوله: {وأآتى
الزكاة} يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وأتخليصها من

الخلق الدنيئة الرذيلة كقوله: {قد أفلح من زكاها *  وأقد خاب من
دساها} وأقول موسى لفرعون {هل لك إلى أن تزكّى وأأهديك إلى

ربك فتخشى} وأقوله تعالى: {وأوأيل للمشركين الذين ل يؤتون
الزكاة} وأيحتمل أن يكون المراد زكاة المال, كما قاله سعيد بن
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جبير وأمقاتل بن حيان, وأيكون المذكور من إعطاء هذه الجهات

وأالصاناف المذكورين, إنما هو التطوع وأالبر وأالصلة, وألهذا تقدم
ًا سوى الزكاة, في الحديث عن فاطمة بنت قيس إن في المال حق

وأالله أعلم.
وأقوله: {وأالموفون بعهدهم إذا عاهدوأا}, كقوله: {الذين يوفون  

بعهد الله وأل ينقضون الميثاق} وأعكس هذه الصفة النفاق كما صاح
في الحديث «آية المنافق ثلثا: إذا حدثا كذب, وأإذا وأعد أخلف,

وأإذا ائتمن خان» وأفي الحديث الَخر: «وأإذا حدثا كذب, وأإذا عاهد
غدر,وأإذا خاصام فجر» وأقوله: {وأالصابرين في البأساء وأالضراء

وأحين البأس} أي في حال الفقر وأهو البأساء, وأفي حال المرض
وأالسقام وأهو الضراء {وأحين البأس} اي في حال القتال وأالتقاء
العداءوأ قاله ابن مسعود وأابن عباس وأأبو العالية وأمرة الهمداني
وأمجاهد وأسعيد بن جبير وأالحسن وأقتادة وأالربيع بن أنس وأالسدي

وأمقاتل بن حيان وأأبو مالك وأالضحاك وأغيرهم, وأإنما نصب
{الصابرين} على المدح وأالحث على الصبر في هذه الحوال

لشدته وأصاعوبته وأالله أعلم, وأهو المستعان وأعليه التكلن, وأقوله
{أوألئك الذين صادقوا}, أي هؤلء الذين اتصفوا بهذا الصفات هم

الذين صادقوا في إيمانهم, لنهم حققوا اليمان القلبي بالقوال
وأالفعال, فهؤلء هم الذين صادقوا {وأأوألئك هم المتقون} لنهم

اتقوا المحارم وأفعلوا الطاعات.

ْلُحّر ِبا ْلُحّر  َلى ا ْت َق ْل ِفي ا ِقَصاُص  ْل ُكُم ا ْي َل َع ِتَب  ُك ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ٌءع َبا ّت َفا ٌءء  ِه َشْي َأِخي َلُه ِمْن  ِفَي  ُع َفَمْن  َثَى  ْن ُ ِبال َثَى  َوأالُن ِد  ْب َع ْل ِبا ُد  ْب َع ْل َوأا
ٌءف ّمن ِفي َتْخ ِلَك  َذ ِإْحَساٍن  ِب ِه  ْي َل ِإ ٌءء  َدآ َأ َوأ ْعُروأِف  ْلَم َفَمِن ِبا ٌءة  َوأَرْحَم ُكْم  ّب ّر

ِلي ُأوأ َي ٌءة  َيا ِقَصاِص َح ْل ِفي ا ُكْم  َل َوأ ٌءم *   ِلي َأ ٌءب  َذا َع َلُه  َف ِلَك  َذ َد  ْع َب َى  َد َت ْع ا
ُقوَن ّت َت ُكْم  ّل َع َل َباِب  ْل  ال

يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون,   
حركم بحركم, وأعبدكم بعبدكم, وأأنثاكم بأنثاكم, وأل تتجاوأزوأا وأتعتدوأا

كما اعتدي من قبلكم وأغيروأا حكم الله فيهم, وأسبب ذلك قريظة
وأالنضير, كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وأقهروأهم,

القرظي ل يقتل به, بل يفادي بمائة وأسق فكان إذا قتل النضري
من التمر, وأإذا قتل القرظي النضري قتل, وأإن فادوأه فدوأه بمائتي
وأسق من التمر ضعف دية قريظة, فأمر الله بالعدل في القصاص,
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وأل يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لحكام الله فيهم

ًا, فقال تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر ًا وأبغي كفر
بالحر وأالعبد بالعبد وأالنثى بالنثى} وأذكر في سبب نزوألها ما روأاه
المام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا يحيى بن عبد
الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار عن

سعيد بن جبير في قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
ًا الحر بالحر, وأذلك أن القصاص في القتلى}, يعني إذا كان عمد
حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل السلم بقليل, فكان

بينهم قتل وأجراحات حتى قتلوا العبيد وأالنساء, فلم يأخذ بعضهم
من بعض حتى أسلموا, فكان أحد الحيين يتطاوأل على الَخر في

العدة وأالموال, فحلفوا أن ل يرضوا حتى يقتل العبد منا الحر
منهم, وأالمرأة منا الرجل منهم, فنزل فيهم {الحر بالحر وأالعبد

بالعبد وأالنثى بالنثى} منها منسوخة نسختها النفس بالنفس, وأقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: {وأالنثى بالنثى} وأذلك
أنهم كانوا ل يقتلون الرجل بالمرأة, وألكن يقتلون الرجل بالرجل

وأالمرأة بالمرأة, فأنزل الله: النفس بالنفس وأالعين بالعين, فجعل
الحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم وأنساؤهم

في النفس وأفيما دوأن النفس, وأجعل العبيد مستويين فيما بينهم
من العمد في النفس وأفيما دوأن النفس رجالهم وأنساؤهم, وأكذلك

روأي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس.
مسألة) ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية(  

المائدة, وأإليه ذهب الثوري وأابن أبي ليلى وأداوأد, وأهو مروأي عن
علي وأابن مسعود وأسعيد بن المسيب وأإبراهيم النخعي وأقتادة

وأالحكم, قال البخاري وأعلي بن المديني وأإبراهيم النخعي وأ الثوري
في روأاية عنه: وأيقتل السيد بعبده, لعموم حديث الحسن عن
سمرة «وأمن قتل عبده قتلناه, وأمن جدع عبده جدعناه, وأمن

خصاه خصيناه» وأخالفهم الجمهور فقالوا: ل يقتل الحر بالعبد, لن
العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية,وأإنما تجب فيه قيمته

وألنه ل يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الوألى, وأذهب الجمهور
إلى أن المسلم ل يقتل بالكافر, لما ثبت في البخاري عن علي,

قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «وأل يقتل مسلم
بكافر} وأل يصح حديث وأل تأوأيل يخالف هذا, وأأما أبو حنيفة فذهب

إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة.
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مسألة) قال الحسن وأعطاء: ل يقتل الرجل بالمرأة لهذه الَية,(  

وأخالفم الجمهور لَية المائدة وألقوله عليه السلم: «المسلمون
تتكافأ دماؤهم» وأقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته ل يقتل بها

.خاصاة
مسألة) وأمذهب الئمة الربعة وأالجمهور أن الجماعة يقتلون(  

بالواحد, قال عمر في غلم قتله سبعة فقتلهم, وأقال: لو تمال عليه
أهل صانعاء لقتلتهم وأل يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة,

وأذلك كالجماع, وأحكي عن المام أحمد روأاية: أن الجماعة ل
يقتلون بالواحد, وأل يقتل بالنفس إل نفس وأاحدة, وأحكاه ابن

المنذر عن معاذ وأابن الزبير وأعبد الملك بن مروأان وأالزهري وأابن
سيرين وأحبيب بن أبي ثابت, ثم قال ابن المنذر: وأهذا أصاح, وأل
حجة لمن أباح قتل الجماعة, وأقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه,
وأإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر, وأقوله: {فمن عفي له من

أخيه شيء فاتباع بالمعروأف وأأداء إليه بإحسان} فالعفو أن يقبل
الدية في العمد, وأكذا روأي عن أبي العالية وأأبي الشعثاء وأمجاهد

وأسعيد بن جبير وأعطاء وأالحسن وأقتادة مقاتل بن حيان وأقال
الضحاك عن ابن عباس: {فمن عفي له من أخيه شيء} يعني:
فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم,

وأذلك العفو, {فاتباع بالمعروأف} يقول: فعلى الطالب اتباع
بالمعروأف إذا قبل الدية, {وأأداء إليه بإحسان} يعني من القاتل من
غير ضرر وأل معك يعني المدافعة, وأروأى الحاكم من حديث سفيان
عن عمروأ, عن مجاهد, عن ابن عباس: وأيؤدي المطلوب بإحسان

وأكذا قال سعيد بن جبير وأأبو الشعثاء جابر بن زيد وأالحسن وأقتادة
وأعطاء الخراساني وأالربيع بن أنس وأالسدي وأمقاتل بن حيان.

مسألة) قال مالك رحمه الله في روأاية ابن القاسم عنه وأهو(  
المشهور, وأأبو حنيفة وأأصاحابه, وأالشافعي وأأحمد في أحد قوليه:

ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إل برضا القاتل: وأقال الباقون:
.له أن يعفو عليها وأإن لم يرض

مسألة) وأذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو,(  
منهم الحسن وأقتادة وأالزهري وأابن شبرمة وأالليث وأالوأزاعي,

وأخالفهم الباقون, وأقوله: {ذلك تخفيف من ربكم وأرحمة} يقول
ًا من الله عليكم تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيف

ًا على المم قبلكم من القتل أوأ العفو, وأرحمة بكم مما كان محتوم
كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمروأ بن دينار,
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أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل

القصاص في القتلى, وألم يكن فيهم العفو, فقال الله لهذه المة
{كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر وأالعبد بالعبد وأالنثى

بالنثى, فمن عفى له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في
العمد وأقد روأاه غير وأاحد عن عمروأ, وأأخرجه ابن حبان في صاحيحه
عن عمروأ بن دينار, وأروأاه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه,
وأقال قتادة {ذلك تخفيف من ربكم} رحم الله هذه المة وأأطعمهم

الدية وألم تحل لحد قبلهمم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص
وأعفو ليس بينهم أرش وأكان أهل النجيل إنما هو عفو أمروأا به

وأجعل لهذه المة القصاص وأالعفو وأالرش, وأهكذا روأي عن سعيد
بن جبير وأمقاتل بن حيان وأالربيع بن أنس نحو هذا. وأقوله {فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ
الدية أوأ قبولها, فله عذاب من الله أليم موجع شديد, وأهكذا روأي

عن ابن عباس وأمجاهد وأعطاء وأعكرمة وأالحسن وأقتادة وأالربيع بن
أنس وأالسدي وأمقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية,

كما قال محمد بن إسحاق عن الحارثا بن فضيل, عن سفيان بن
أبي العوجاء, عن أبي شريح الخزاعي, أن النبي صالى الله عليه

وأسلم قال: «من أصايب بقتل أوأ خبل فإنه يختار إحدى ثلثا: إما أن
يقتص, وأإما أن يعفو, وأإما أن يأخذ الدية, فإن أراد الرابعة, فخذوأا

ًا فيها» روأاه على يديه, وأمن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالد
أحمد, وأقال سعيد بن أبي عروأبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة
قال : قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «ل أعافي رجلً قتل

بعد أخذ الدية» يعني ل أقبل منه الدية, بل أقتله.
وأقوله {وألكم في القصاص حياة} يقول تعالى: وأفي شرع  

القصاص لكم, وأهو قتل القاتل حكمة عظيمة وأهي بقاء المهج
وأصاونها, لنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صانيعه, فكان في

ذلك حياة للنفوس, وأفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل
وأأوأجز {وألكم في فجاءت هذه العبارة في القرآن افصح وأأبلغ

القصاص حياة} قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة, فكم من
رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وأكذا روأي عن مجاهد

وأسعيد بن جبير وأأبي مالك وأالحسن وأقتادة وأالربيع بن أنس
وأمقاتل بن حيان {يا أوألي اللباب لعلكم تتقون} يقول: يا أوألي
العقول وأالفهام وأالنهي, لعلكم تنزجروأن وأتتركون محارم الله
وأمآثمه, وأالتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وأترك المنكرات.
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ّيُة َوصِا ْل ًا ا ْير َتَرَك َخ ِإن  ْوُت  ْلَم ُكُم ا َد َأَح َذا َحَضَر  ِإ ُكْم  ْي َل َع ِتَب  ُك  **
َدَما ْع َب َلُه  ّد َب َفَمن  ِقيَن *   ّت ْلُم َلى ا َع ًا  ّق ْعُروأِف َح ْلَم ِبا ِبيَن  ْقَر َوأال ْيِن  َد ِل َوا ْل ِل

َفَمْن ٌءم *   ِلي َع ٌءع  ّلَه َسِمي ِإّن ال َنُه  ُلو ّد َب ُي ِذيَن  ّل َلى ا َع ْثُمُه  ِإ ّنَما  ِإ َف َعُه  َسِم
ٌءر ُفو َغ ّلَه  ِإّن ال ِه  ْي َل َع ْثَم  ِإ َفلَ  ُهْم  َن ْي َب َلَح  َأصْا َف ًا  ْثم ِإ ْوأ  َأ ًا  َنف َخاَف ِمن ّموٍص َج

ٌءم  ّرِحي
اشتملت هذه الَية الكريمة على المر بالوصاية للوالدين   

ًا على أصاح القولين قبل نزوأل آية وأالقربين, وأقد كان ذلك وأاجب
المواريث, فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه, وأصاارت المواريث

ًا من غير وأصاية وأل المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتم
تحمل منة الموصاي, وألهذا جاء في الحديث الذي في السنن وأغيرها

عن عمروأ بن خارجة قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه
وأسلم يخطب وأهو يقول «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فل
وأصاية لوارثا» وأقال المام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن
علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين, قال: جلس ابن

ًا عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الَية {إن ترك خير
الوصاية للوالدين وأالقربين} فقال: نسخت هذه الَية وأكذا روأاه
سعيد بن منصور, عن هشيم, عن يونس به, وأروأاه الحاكم في

مستدركه, وأقال: صاحيح على شرطهما, وأقال علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس في قوله {الوصاية للوالدين وأالقربين} قال: كان ل

يرثا مع الوالدين غيرهما إل وأصاية للقربين, فأنزل الله آية
الميراثا, فبين ميراثا الوالدين وأأقر وأصاية القربين في ثلث مال
الميت, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح,

حدثنا حجاج بن محمد, أخبرنا ابن جريج وأعثمان بن عطاء عن
عطاء, عن ابن عباس, في قوله {الوصاية للوالدين وأالقربين}:
نسختها هذه الَية {للرجال نصيب مما ترك الوالدان وأالقربون
وأللنساء نصيب مما ترك الوالدان وأالقربون مما قل منه أوأ كثر
نصيبا مفروأضا} ثم قال ابن أبي حاتم, وأروأي عن ابن عمر وأأبي
موسى وأسعيد بن المسيب وأالحسن وأمجاهد وأعطاء وأسعيد بن
جبير وأمحمد بن سيرين وأعكرمة وأزيد بن أسلم وأالربيع بن أنس

وأقتادة وأالسدي وأمقاتل بن حيان وأطاوأس وأإبراهيم النخعي وأشريح
وأالضحاك وأالزهري: أن هذا الَية منسوخة, نسختها آية الميراثا

وأالعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله, كيف
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حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الصافهاني أن هذه الَية

غير منسوخة وأإنما هي مفسرة بآية المواريث, وأمعناه كتب عليكم
ما أوأصاى الله به من توريث الوالدين وأالقربين من قوله {يوصايكم

الله في أوألدكم} قال: وأهو قول أكثر المفسرين وأالمعتبرين من
الفقهاء: قال: وأمنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرثا ثابتة فيمن

ل يرثا, وأهو مذهب ابن عباس وأالحسن وأمسروأق وأطاوأس
ًا وأالضحاك وأمسلم بن يسار وأالعلء بن زياد. (قلت) وأبه قال أيض

سعيد بن جبير وأالربيع بن أنس وأقتادة وأمقاتل بن حيان, وألكن على
ًا في اصاطلحنا المتأخر, لن آية قول هؤلء ل يسمى هذا نسخ
المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم أية

الوصااية, لن القربين أعم ممن يرثا وأل يرثا, فرفع حكم من يرثا
بما عين له, وأبقي الَخر على ما دلت عليه الَية الوألى, وأهذا إنما
يتأتى على قول بعضهم: إن الوصااية في ابتداء السلم إنما كانت

ًا حتى نسخت, فأما من يقول: إنها كانت وأاجبة وأهو الظاهر من ندب
سياق الَية, فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراثا كما قاله أكثر
المفسرين وأالمعتبرين من الفقهاء, فإن وأجوب الوصاية للوالدين

وأالقربين الوارثين منسوخ بالجماع, بل منهي عنه للحديث المتقدم
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فل وأصاية لوارثا» فآية

الميراثا حكم مستقل وأوأجوب من عند الله لهل الفروأض
وأالعصبات, يرفع بها حكم هذه بالكلية, بقي القارب الذين ل ميراثا

ًا بآية الوصاية لهم يستحب له أن يوصاي لهم من الثلث استئناس
وأشمولها, وألما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر, قال: قال رسول
الله صالى الله عليه وأسلم «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصاي
فيه يبيت ليلتين إل وأوأصايته مكتوبة عنده» قال ابن عمر : ما مرت
علّي ليلة منذ سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول ذلك
إل وأعندي وأصايتي وأالَيات وأالحاديث بالمر ببّر القارب وأالحسان
ًا, وأقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبد الله إليهم كثيرة جد

عن مبارك بن حسان, عن نافع قال: قال عبد الله: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم: يقول الله تعالى: يا بن آدم ثنتان لم يكن لك

ًا في مالك حين أخذت بكظمك وأاحدة منهما: جعلت لك نصيب
لَطهرك به وأأزكيك, وأصالة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك» وأقوله

ًا} أي مالً, قاله ابن عباس وأمجاهد وأعطاء وأسعيد بن {إن ترك خير
جبير وأأبو العالية وأعطية العوفي وأالضحاك وأالسدي وأالربيع بن

أنس وأمقاتل بن حيان وأقتادة وأغيرهم, ثم منهم من قال: الوصاية

416



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
مشروأعة سواء قل المال أوأ كثر كالوراثة وأمنهم من قال: إنما

يوصاي إذا ترك مالً جليلً, ثم اختلفوا في مقداره, فقال ابن أبي
حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, أخبرنا سفيان عن
ً هشام بن عروأة عن أبيه, قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجل

من قريش قد مات وأترك ثلثمائة دينار أوأ أربعمائة وألم يوص ؟
ًا: وأحدثنا ًا} وأقال أيض قال: ليس بشيء إنما قال الله {إن ترك خير

هاروأن بن إسحاق الهمداني, حدثنا عبده يعني ابن سليمان, عن
ًا دخل على رجل من قومه يعوده, هشام بن عروأة عن أبيه: إن علي

ًا فقال له: أوأِص ؟ فقال له علي: إنما قال الله {إن ترك خير
ًا فاتركهلوالدك, وأقال الحاكم: إن أبان ًا يسير الوصاية} إنما ترك شيئ
ًا} قال ابن عباس: حدثني عن عكرمة عن ابن عباس {إن ترك خير
ًا, قال الحاكم: قال طاوأس: ًا لم يترك خير من لم يترك ستين دينار

ًا, وأقال قتادة: كان يقال: ًا من لم يترك ثمانين دينار لم يترك خير
ًا فما فوقها. وأقوله {بالمعروأف} أي بالرفق وأالحسان, كما قال ألف

ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد, حدثنا إبراهيم بن عبد الله
بن بشار, حدثني سروأر بن المغيرة عن عباد بن منصور عن

الحسن قوله {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} فقال: نعم
الوصاية حق على كل مسلم أن يوصاي إذا حضر الموت بالمعروأف
غير المنكر, وأالمراد بالمعروأف أن يوصاي لقربيه وأصاية ل تجحف

ًا بورثته من غير إسراف وأل تقتير, كما ثبت في الصحيحين أن سعد
قال: يا رسول الله, إن لي مالً وأل يرثني إل ابنة لي, أفأوأصاي بثلثي

مالي ؟ قال: «ل» قال: فبالشطر ؟ قال «ل» قال: فالثلث ؟ قال
«الثلث وأالثلث كثير, إنك إن تذر وأرثتك أغنياء خير من أن تدعهم

عالة يكففون الناس», وأفي صاحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, فإن رسول الله صالى الله
عليه وأسلم قال «الثلث وأالثلث كثير»وأروأى المام أحمد عن أبي

سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة
بن جذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوأصاى ليتيم في حجره بمائة من
البل, فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صالى الله عليه

وأسلم فقال حنيفة: إني أوأصايت ليتيم لي بمائة من البل كنا
نسميها المطية, فقال: النبي صالى الله عليه وأسلم «ل ل ل,

الصدقة خمس وأإل فعشر وأإل فخمس عشرة وأإل فعشروأن وأإل
فخمس وأعشرين وأإل فثلثون وأإل فخمس وأثلثون فإن كثرت

فأربعون» وأذكر الحديث بطوله.
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وأقوله {فمن بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن  

ّدل الوصاية وأحرفها, فغير الله سميع عليم} يقول تعالى: فمن ب
حكمها وأزاد فيها أوأ نقص, وأيدخل في ذلك الكتمان لها بطريق

الوألى {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} قال ابن عباس وأغير وأاحد:
وأقد وأقع أجر الميت على الله, وأتعلق الثم بالذين بدلوا ذلك {إن
الله سميع عليم} أي قد اطلع على ما أوأصاى به الميت وأهو عليم

ّدله الموصاى إليهم, وأقوله تعالى: {فمن خاف من بذلك وأبما ب
ًا} قال ابن عباس وأأبو العالية وأمجاهد وأالضحاك ًا أوأ إثم موص جنف
وأالربيع بن أنس وأالسدي: الجنف الخطأ, وأهذا يشمل أنواع الخطأ

ًا بواسطة أوأ وأسيلة, كما إذا أوأصاى ببيعة الشيء كلها بأن زادوأا وأارث
الفلني محاباة أوأ أوأصاى لبن ابنته ليزيدها أوأ نحو ذلك من

ًا غير عامد بل بطبعه وأقوة شفقته من غير الوسائل, إما مخطئ
ًا في ذلك, فللوصاي وأالحالة هذه, أن يصلح ًا آثم تبصر, أوأ متعمد

القضية وأيعدل في الوصاية على الوجه الشرعي, وأيعدل عن الذي
أوأصاى به الميت إلى ما هو أقرب الشياء إليه وأأشبه المور به

ًا بين مقصود الموصاي وأالطريق الشرعي, وأهذا الصالح جمع
وأالتوفيق, ليس من التبديل في شيء, وألهذا عطف هذا فبينه على

النهي عن ذلك, ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل, وأالله أعلم,
وأقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة,

أخبرني أبي عن الوأزاعي, قال الزهري: حدثني عروأة عن عائشة
عن النبي صالى الله عليه وأسلم أنه قال «يرد من صادقة الجانف

في حياته ما يرد من وأصاية المجنف عند موته» وأهكذا روأاه أبو بكر
بن مردوأيه من حديث العباس بن الوليد به, قال ابن أبي حاتم: وأقد
أخطأ فيه الوليد بن مزيد, وأهذا الكلم إنما هو عن عروأة فقط, وأقد
روأاه الوليد بن مسلم عن الوأزاعي فلم يجاوأز به عروأة, وأقال ابن
ًا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا إبراهيم بن مردوأيه أيض

يوسف, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا عمر بن المغيرة عن داوأد بن
أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صالى الله عليه

ًا وأسلم قال: «الجنف في الوصاية من الكبائر» وأهذا في رفعه أيض
نظر, وأأحسن ما وأرد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدثنا

معمر أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة,
قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن الرجل ليعمل

بعمل أهل الخير سبعين سنة, فإذا أوأصاى حاف في وأصايته, فيختم
له بشر عمله فيدخل النار. وأإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين
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سنة, فيعدل في وأصايته, فيختم له بخير عمله, فيدخل الجنة» قال

أبو هريرة: اقرؤوأا إن شئتم {تلك حدوأد الله فل تعتدوأها} الَية.

ِذيَن ِمن ّل َلى ا َع ِتَب  ُك َكَما  َياُم  ُكُم الّص ْي َل َع ِتَب  ُك ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ْوأ َأ ًا  ِريض ُكم ّم َكاَن ِمن َفَمن  َداٍت  ُدوأ ْع ًا ّم ّيام َأ ُقوَن *   ّت َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  ِل ْب َق
َعاُم َط ٌءة  َي ْد ِف َنُه  ُقو ِطي ُي ِذيَن  ّل َلى ا َع َوأ ُأَخَر  ٍم  ّيا َأ ٌءة ّمْن  ّد ِع َف ٍر  َف َلَى َس َع

ُتْم ْن ُك ِإن  ُكْم  ّل ٌءر  ْي ْا َخ َتُصوُمو َأن  َوأ ّلُه  ٌءر  ْي َو َخ ُه َف ًا  ْير َع َخ ّو َط َت َفَمن  ِكيٍن  ِمْس
َلُموَن  ْع َت

ًا لهم بالصيام    ًا للمؤمنين من هذه الَية, وأآمر يقول تعالى مخاطب
وأهو المساك عن الطعام وأالشراب وأالوقاع, بنية خالصة لله عز

وأجل لما فيه من زكاة النفوس وأطهارتها وأتنقيتها من الخلط
الردئية وأالخلق الرذيلة, وأذكر أنه كما أوأجبه عليهم فقد أوأجبه على

فلهم فيه أسوة, وأليجتهد هؤلء في أداء هذا الفرض من كان قبلهم
أكمل مما فعله أوألئك, كما قال تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة

ًا وألو شاء الله لجعلكم أمة وأاحدة وألكن ليبلوكم فيما آتاكم وأمنهاج
فاستبقوا الخيرات} الَية, وألهذا قال ههنا {يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} لن

الصوم فيه تزكية للبدن وأتضييق لمسالك الشيطان, وألهذا ثبت في
الصحيحين «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوأج

وأمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وأجاء» ثم بين مقدار الصوم
وأأنه ليس في كل يوم, لئل يشق على النفوس فتضعف عن حمله

وأأدائه بل في أيام معدوأدات. وأقد كان هذا في ابتداء السلم,
يصومون من كل شهر ثلثة أيام, ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان
كما سيأتي بيانه. وأقد روأي أن الصيام كان أوألً كما كان عليه المم

قبلنا من كل شهر ثلثة أيام عن معاذ وأابن مسعود وأابن عباس
ًا من وأعطاء وأقتادة وأالضحاك بن مزاحم وأزاد: لم يزل هذا مشروأع

زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وأقال عباد بن
منصور عن الحسن البصري {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

ًا معدوأدات} كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أيام
فقال: نعم, وأالله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت, كما كتبه
ًا, وأروأي عن السدي ًا معلوم ًا معدوأدات عدد ًا كاملً وأأيام علينا شهر

نحوه. وأروأى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري,
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حدثني سعيد بن أبي أيوب, حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي
الربيع رجل من أهل المدينة, عن عبد الله بن عمر, قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «صايام رمضان كتبه الله على
المم قبلكم» في حديث طويل اختصر منه ذلك. وأقال أبو جعفر
الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت

{كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}  كتب عليهم
إذا صالى أحدهم العتمة وأنام, حرم عليه الطعام وأالشراب وأالنساء
إلى مثلها, قال ابن أبي العالية وأعبد الرحمن بن أبي ليلى وأمجاهد

وأسعيد بن جبير وأمقاتل بن حيان وأالربيع بن أنس وأعطاء
وأالخراساني نحو ذلك, وأقال عطاء الخراساني عن ابن عباس {كما

كتب على الذين من قبلكم} يعني بذلك أهل الكتاب, وأروأي عن
الشعبي وأالسدي وأعطاء الخراساني مثله, ثم بين حكم الصيام

على ما كان عليه المر في ابتداء السلم فقال {فمن كان منكم
ًا أوأ على سفر فعدة من أيام أخر} أي المريض وأالمسافر ل مريض

يصومان في حال المرض وأالسفر, لما في ذلك من المشقة عليهما
بل يفطران وأيقضيان بعد ذلك من أيام أخر, وأأما الصحيح المقيم
ًا بين الصيام وأبين الطعام, إن الذي يطيق الصيام فقد كان مخير
ًا, فإن أطعم شاء صاام وأإن شاء أفطر وأأطعم عن كل يوم مسكين
أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير, وأإن صاام فهو أفضل من

الطعام, قاله ابن مسعود وأابن عباس وأمجاهد وأطاوأس وأمقاتل بن
حيان وأغيرهم من السلف, وألهذا قال تعالى: {وأعلى الذين يطيقونه
ًا فهو خير له وأأن تصوموا خير فدية طعام مسكين فمن تطوع خير

لكم إن كنتم تعلمون}.
وأقال المام أحمد: حدثنا أبو النضر, حدثنا المسعودي حدثنا عمروأ  

بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله
عنه, قال: أحيلت الصلة ثلثة أحوال, وأأحيل الصيام ثلثة أحوال,
فأما أحوال الصلة فإن النبي صالى الله عليه وأسلم, قدم المدينة

ًا إلى بيت المقدس, ثم إن الله عز وأهو يصلي سبعة عشر شهر
وأجل أنزل عليه: {قد نرى تقلب وأجهك في السماء فلنولينك قبلة

ترضاها} الَية, فوجهه الله إلى مكة هذا حول, قال: وأكانوا
ًا, حتى نقسوا أوأ كادوأا يجتمعون للصلة وأيؤذن بها بعضهم بعض

ينقسون, ثم إن رجلً من النصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد
ربه أتى رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقال: يا رسول الله, إني
ًا لصدقت, إني بينا رأيت فيما يرى النائم, وألو قلت إني لم أكن نائم
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ًا عليه ثوبان أخضران أنا بين النائم وأاليقظان إذا رأيت شخص

فاستقبل القبلة, فقال: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن ل إله إل الله ـ
مثنى ـ حتى فرغ من الذان, ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال
غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلة مرتين قال رسول الله صالى
الله عليه وأسلم: «علمها بللً فليؤذن بها» فكان بلل أوأل من أذن

بها, قال: وأجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول
الله, قد طاف بي مثل الذي طاف به, غير أنه سبقني فهذان
حالن, قال: وأكانوا يأتون الصلة سبقهم النبي صالى الله عليه
وأسلم ببعضها, فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صالى ؟

فيقول: وأاحدة أوأ اثنتين فيصليهما, ثم يدخل مع القوم في صالتهم,
ًا إل كنت عليها, ثم قال: فجاء معاذ فقال: ل أجده على حال أبد
قضيت ما سبقني, قال: فجاء وأقد سبقه النبي صالى الله عليه

وأسلم ببعضها, قال: فثبت معه فلما قضى رسول الله صالى الله
عليه وأسلم قام فقضى, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
«إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصانعوه» فهذه ثلثة أحوال, وأأما

أحوال الصيام فإن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قدم المدينة
فجعل يصوم من كل شهر ثلثة أيام وأصاام عاشوراء, ثم إن الله
فرض عليه الصيام, وأأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله {وأعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فكان من شاء صاام وأمن شاء

أطعم مسكينا, فأجزأ ذلك عنه, ثم إن الله عز وأجل أنزل الَية
الَخرى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله {فمن

شهد منكم الشهر فليصمه} فأثبت الله صايامه على المقيم
الصحيح, وأرخص فيه للمريض وأالمسافر, وأثبت الطعام للكبير

الذي ليستطيع الصيام, فهذان حالن, قال: وأكانوا يأكلون وأيشربون
وأيأتون النساء ما لم يناموا, فإذا ناموا امتنعوا, ثم إن رجلً من

ًا حتى أمسى فجاء إلى النصار يقال له صارمة, كان يعمل صاائم
أهله فصلى العشاء ثم نام, فلم يأكل وألم يشرب حتى أصابح فأصابح
ًا, فقال «ما لي أراك ًا شديد ًا, فرآه رسول الله وأقد جهد جهد صاائم

ًا ؟» قال: يا رسول الله, إني عملت أمس ًا شديد قد جهدت جهد
ًا, قال: فجئت حين جئت, فألقيت نفسي فنمت, فأصابحت صاائم

وأكان عمر قد أصااب من النساء بعد ما نام فأتى النبي صالى الله
عليه وأسلم فذكر له ذلك, فأنزل الله عز وأجل: {أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى نسائكم ـ إلى قوله ـ ثم أتموا الصيام إلى
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الليل} وأأخرجه أبو داوأد في سننه, وأالحاكم في مستدركه من
حديث المسعودي به, وأقد أخرجه البخاري وأمسلم من حديث

الزهري عن عروأة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام, فما
نزل فرض رمضان, كان من شاء صاام وأمن شاء أفطر, وأروأى

البخاري عن ابن عمر وأابن مسعود مثله.
وأقوله تعالى: {وأعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كما  

قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء المر من شاء صاام, وأمن
ًا, وأهكذا روأى البخاري عن شاء أفطر وأأطعم عن كل يوم مسكين
سلمة بن الكوع أنه قال لما نزلت {وأعلى الذين يطيقونه فدية

طعام مسكين}: كان من أراد أن يفطر يفادي حتى نزلت الَية التي
ًا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن بعدها فنسختها, وأروأي أيض
عمر قال: هي منسوخة, وأقال السدي عن مرة عن عبد الله, قال
لما نزلت هذه الَية {وأعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}

قال: يقول {وأعلى الذين يطيقونه} أي يتجشمونه, قال عبد الله:
ًا {فمن تطوع} فكان من شاء صاام, وأمن شاء أفطر وأأطعم مسكين

ًا آخر {فهو خير له وأأن تصوموا خير لكم} يقول: أطعم مسكين
فكانوا كذلك حتى نسختها {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وأقال

ًا: أخبرنا إسحاق, حدثنا روأح, حدثنا زكريا بن إسحاق, البخاري أيض
حدثنا عمروأ بن دينار عن عطاء: سمع ابن عباس: يقرأ {وأعلى

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: ليست
منسوخة, هو الشيخ الكبير وأالمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما
ًا, وأهكذا روأى غير وأاحد عن سعيد فيطعمان مكان كل يوم مسكين
بن جبير عن ابن عباس نحوه, وأقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا

عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار, عن عكرمة عن ابن
عباس, قال: نزلت هذه الَية {وأعلى الذين يطيقونه فدية طعام

مسكين} في الشيخ الكبير الذي ل يطيق الصوم, ثم ضعف فرخص
ًا, وأقال الحافظ أبو بكر بن له أن يطعم مكان كل يوم مسكين

مردوأيه: حدثنا محمد بن أحمد, حدثنا الحسين بن بهرام المخزوأمي,
حدثنا وأهب بن بقية, حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى,
قال: دخلت على عطاء في رمضان وأهو يأكل, فقال: قال ابن

عباس: نزلت هذه الَية {وأعلى الذين يطيقونه فدية طعام
ًا ثم مسكين} فكان من شاء صاام وأمن شاء أفطر وأأطعم مسكين

ًا نسخت الوألى إلى الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكين
وأأفطر ـ فحاصال المر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم
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بإيجاب الصيام عليه بقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وأأما
الشيخ الفاني الهرم الذي ل يستطيع الصيام, فله أن يفطر وألقضاء
عليه, لنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء, وألكن
ًا إذا كان ذا هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكين

جدة ؟ فيه قولن للعلماء: أحدهما ل يجب عليه إطعام لنه ضعيف
ًا إل عنه لسنه, فلم يجب عليه فدية كالصبي, لن الله ل يكلف نفس
وأسعها وأهو أحد قولي الشافعي: وأالثاني, وأهو الصحيح وأعليه أكثر

العلماء, أنه يجب عليه فدية عن كل يوم, كما فسره ابن عباس
وأغيره من السلف على قراءة من قرأ {وأعلى الذين يطيقونه} أي

يتجشمونه, كما قاله ابن مسعود وأغيره, هو اختيار البخاري فإنه
قال: وأأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام, فقد أطعم أنس بعد ما
ًا وأأفطر, وأهذا ًا وألحم ًا, خبز ًا أوأ عامين عن كل يوم, مسكين كبر عام

الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصالي في
مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ, حدثنا أبي, حدثنا عمران عن
أيوب بن أبي تميمة, قال: ضعف أنس عن الصوم, فصنع جفنة من
ًا فأطعمهم, وأروأاه عبد بن حميد عن روأح ثريد, فدعا ثلثين مسكين

ًا بن عبادة, عن عمران وأهو ابن ُحدير, عن أيوب به. وأروأاه عبد أيض
من حديث ستة من أصاحاب أنس عن أنس بمعناه, وأمما يلتحق

بهذا المعنى الحامل وأالمرضع إذا خافتا على أنفسهما أوأ وألديهما,
ففيهما خلف كثير بين العلماء, فمنهم من قال: يفطران وأيفديان

وأيقضيان, وأقيل: يفديان فقط وأل قضاء, وأقيل يجب القضاء بل
فدية, وأقيل: يفطران وأل فدية وألقضاء, وأقد بسطنا هذه المسألة

مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه, وأ لله الحمد وأالمنة.

َناٍت ّمَن ّي َب َوأ ّناِس  ّلل ًدى  ُه ُقْرآُن  ْل ِه ا ِفي ِزَل  ْن ُأ َي  ِذ ّل ْهُر َرَمَضاَن ا ** َش
ًا ِريض َكاَن َم َوأَمن  َيُصْمُه  ْل َف ْهَر  ُكُم الّش َد ِمن ِه َفَمن َش َقاِن  ُفْر ْل َوأا َى  َد ُه ْل ا
ُكُم ِب ُد  ِري ُي َوألَ  ُيْسَر  ْل ُكُم ا ِب ّلُه  ُد ال ِري ُي ُأَخَر  ٍم  ّيا َأ ٌءة ّمْن  ّد ِع َف ٍر  َف َلَى َس َع ْوأ  َأ

ُكْم ّل َع َل َوأ ُكْم  َدا َه َلَى َما  َع ّلَه  ْا ال ّبُروأ َك ُت ِل َوأ َة  ّد ِع ْل ْا ا ُلو ْكِم ُت ِل َوأ ُعْسَر  ْل ا
ُكُروأَن  َتْش

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اخناره من   
بينهن لنزال القرآن العظيم, وأكما اختصه بذلك قد وأرد الحديث بأنه

الشهر الذي كانت الكتب اللهية تنزل فيه على النبياء, قال المام
أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدثنا
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عمران أبو العوام عن قتادة, عن أبي المليح, عن وأاثلة يعني ابن

السقع: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «أنزلت صاحف
إبراهيم في أوأل ليلة من رمضان, وأأنزلت التوراة لست مضين من

رمضان, وأالنجيل لثلثا عشرة خلت من رمضان, وأأنزل الله
القرآن «لربع وأعشرين خلت من رمضان» وأقد روأي من حديث
جابر بن عبد الله وأفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من
رمضان, وأالنجيل لثماني عشرة, وأالباقي كما تقدم, روأاه ابن

مردوأيه, وأأما الصحف وأالتوراة وأالزبور وأالنجيل, فنزل كل منها
على النبي الذي أنزل عليه جملة وأاحدة, وأأما القرآن فإنما نزل

جملة وأاحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا, وأكان ذلك في شهر
رمضان في ليلة القدر منه, كما قال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة
ًا القدر} وأقال {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} ثم نزل بعده مفرق

بحسب الوقائع على رسول الله صالى الله عليه وأسلم, هكذا روأي
من غير وأجه عن ابن عباس, كما قال إسرائيل عن السدي, عن

محمد بن أبي المجالد, عن مقسم, عن ابن عباس: أنه سأل عطية
بن السود فقال: وأقع في قلبي الشك, قول الله تعالى: {شهر

رمضان الذي أنزل فيه القرآن} وأقوله {إنا انزلناه في ليلة
مباركة} وأقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} وأقد أنزل في شوال,

وأفي ذي القعدة, وأفي ذي الحجة, وأفي المحرم وأصافر وأشهر ربيع,
فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وأفي ليلة

مباركة جملة وأاحدة, ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلً في
الشهوروأاليام, روأاه ابن أبي حاتم وأابن مردوأيه وأهذا لفظه, وأفي
روأاية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال, أنزل القرآن في النصف
من شهر رمضان إلى سماء الدنيا, فجعل في بيت العزة, ثم أنزل

على رسول الله صالى الله عليه وأسلم في عشرين سنة لجواب
كلم الناس, وأفي روأاية عكرمة عن ابن عباس, قال: نزل القرآن

في شهر رمضان في ليلة القدر, على هذه السماء الدنيا جملة
وأاحدة, وأكان الله يحدثا لنبيه ما يشاء وأل يجيء المشركون بمثل

يخاصامون به إل جاءهم الله بجوابه, وأذلك قوله: {وأقال الذين
كفروأا لول أنزل عليه القرآن جملة وأاحدة كذلك لنثبت به فؤادك
ًا} وأرتلناه ترتيلً وأل يأتونك بمثل إل جئناك بالحق وأأحسن تفسير

وأقوله: {هدى للناس وأبينات من الهدى وأالفرقان} هذا مدح للقرآن
الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وأصادقه وأاتبعه

{وأبينات} أي دلئل وأحجج بينة وأاضحة جلية لمن فهمها وأتدبرها
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دالة على صاحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلل, وأالرشد

ًا بين الحق وأالباطل وأالحلل وأالحرام, وأقد المخالف للغي, وأمفرق
روأي عن بعض السلف: أنه كره أن يقال إل شهر رمضان, وأل يقال

رمضان, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن بكار بن
الريان, حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب القرظي وأسعيد هو

المقبري عن أبي هريرة قال: ل تقولوا رمضان فإن رمضان اسم
من أسماء الله تعالى وألكن قولواشهر رمضان ـ قال ابن أبي حاتم

وأقد روأي عن مجاهد وأمحمد بن كعب نحو ذلك, وأرخص فيه ابن
عباس وأزيد بن ثابت, (قلت) أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن

المدني إمام المغازي وأالسير, وألكن فيه ضعف, وأقد روأاه ابنه
ًا عن أبي هريرة, وأقد أنكره عليه الحافظ محمد عنه فجعله مرفوع

ابن عدي, وأهو جدير بالنكار, فإنه متروأك, وأقد وأهم في رفع هذا
الحديث, وأقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب

ًا يقال رمضان وأساق أحاديث في ذلك منها «من صاام رمضان إيمان
ًا, غفر له ما تقدم من ذنبه» وأنحو ذلك, وأقوله: {فمن شهد وأاحتساب

منكم الشهر فليصمه} هذا إيجاب حتم على من شهد استهلل
ًا في البلد حين دخل شهر رمضان, وأهو صاحيح الشهر, أي كان مقيم

في بدنه أن يصوم ل محالة, وأنسخت هذه الَية الباحة المتقدمة
ًا أن يفطر وأيفدي بإطعام مسكين عن كل ًا مقيم لمن كان صاحيح
ّتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض يوم كما تقدم بيانه, وألما ح
ًا أوأ وأللمسافر أن يفطر بشرط القضاء, فقال {وأمن كان مريض

على سفر فعدة من أيام أخر} معناه: وأمن كان به مرض في بدنه
يشق عليه الصيام معه أوأ يؤذيه, أوأ كان على سفر, أي في حالة

السفر, فله أن يفطر, فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر
من اليام, وألهذا قال {يريد الله بكم اليسر وأل يريد بكم العسر}

اي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وأالسفر مع تحتمه
ًا عليكم وأرحمة بكم. في حق المقيم الصحيح تيسير

وأههنا مسائل تتعلق بهذه الَية (إحداها) أنه قد ذهب طائفة من  
ًا في أوأل الشهر ثم سافر في أثنائه, السلف إلى أن من كان مقيم

فليس له الفطار بعذر السفر وأالحالة هذه لقوله {فمن شهد منكم
الشهر فليصمه} وأإنما يباح الفطار لمسافر استهل الشهر وأهو

مسافر, وأهذا القول غريب, نقله أبو محمد بن حزم في كتابه
المحلى عن جماعة من الصحابة وأالتابعين, وأفيما حكاه عنهم نظر,

وأالله أعلم, فإنه قد ثبت السنة عن رسول الله صالى الله عليه
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وأسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوأة الفتح, فسار حتى بلغ
الكديد ثم أفطر, وأأمر الناس بالفطر, أخرجه صااحبا الصحيح.

(الثانية) ذهب آخروأن من الصحابة وأالتابعين إلى وأجوب الفطار
في السفر لقوله {فعدة من أيام أخر} وأالصحيح قول الجمهور أن

المر في ذلك على التخيير وأليس بحتم, لنهم كانوا يخرجون مع
رسول الله صالى الله عليه وأسلم في شهر رمضان, قال: فمنا

الصائم وأمنا المفطر, فلم يعب الصائم على المفطر, وأل المفطر
على الصائم, فلو كان الفطار هو الواجب لنكر عليهم الصيام, بل
الذي ثبت من فعل رسول الله صالى الله عليه وأسلم أنه كان في

ًا لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء, مثل هذه الحالة صاائم
قال: خرجنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم في شهر رمضان

في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة
الحر وأما فينا صاائم إل رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأعبد الله
بن روأاحة.(الثالثة) قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر

أفضل من الفطار لفعل النبي صالى الله عليه وأسلم كما تقدم,
ًا بالرخصة وألما ثبت عن وأقالت طائفة. بل الفطار أفضل أخذ

رسول الله صالى الله عليه وأسلم أنه سئل عن الصوم في السفر,
فقال: «من أفطر فحسن, وأمن صاام فل جناح عليه» وأقال في

حديث آخر «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» وأقالت طائفة:
هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمروأ وأالسلمي قال: يا

رسول الله, إني كثير الصيام أفأصاوم في السفر ؟ فقال«إن شئت
فصم, وأإن شئت فأفطر» وأهو في الصحيحين, وأقيل: إن شق

الصيام فالفطار أفضل, لحديث جابر أن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم رأى رجلً قد ظلل عليه فقال: «ما هذا» ؟ قالوا: صاائم,

فقال «ليس من البر الصيام في السفر» أخرجاه, فأما إن رغب
عن السنة وأرأى أن الفطر مكروأه إليه, فهذا يتعين عليه الفطار,
وأيحرم عليه الصيام, وأالحالة هذه لما جاء في مسند المام أحمد
وأغيره عن ابن عمر وأجابر وأغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان
ًا عليه من الثم مثل جبال عرفة. (الرابعة) القضاء هل يجب متتابع

أوأ يجوز فيه التفريق فيه قولن: (أحدهما) أنه يجب التتابع لن
القضاء يحكى الداء. (وأالثاني) ل يجب التتابع بل إن شاء فرق وأإن

شاء تابع, وأهذا قول جمهور السلف وأالخلف, وأعليه ثبتت الدلئل
لن التتابع إنما وأجب في الشهر لضروأرة أدائه في الشهر, فأما بعد
انقضاء رمضان, فالمراد صايام أيام عدة ما أفطر, وألهذا قال تعالى:
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{فعدة من أيام أخر} ثم قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر وأل يريد
بكم العسر} قال المام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي, حدثنا ابن
هلل عن حميد بن هلل العدوأي, عن أبي قتادة عن العرابي الذي
سمع النبي صالى الله عليه وأسلم يقول «إن خير دينكم أيسره, إن
ًا: حدثنا يزيد بن هاروأن, أخبرنا خير دينكم أيسره» وأقال أحمد أيض
عاصام بن هلل, حدثنا عامر بن عروأة الفقيمي, حدثني أبي عروأة,
قال: كنا ننتظر النبي صالى الله عليه وأسلم فخرج يقطر رأسه من

وأضوء أوأ غسل, فصلى, فلما قضى الصلة جعل الناس يسألونه:
علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إن

ًا يقولها ـ وأروأاه المام أبو بكر بن مردوأيه دين الله في يسر» ـ ثلث
في تفسير هذه الَية من حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصام بن

هلل به وأقال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال:
حدثنا أبو التياح سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صالى

الله عليه وأسلم قال: «يسروأا وأل تعسروأا وأسكنوا وأتنفروأا» أخرجاه
ًا أن رسول الله صالى الله عليه في الصحيحين وأفي الصحيحين أيض

وأسلم قال لمعاذ وأأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن «بّشرا وأل
ّفرا وأيّسرا وأل تعّسرا وأتطاوأعا وأل تختلفا» وأفي السنن وأالمسانيد تن

أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «بعثت بالحنيفية
السمحة» وأقال الحافظ أبو بكر مردوأيه وأتفسيره: حدثنا عبد الله

بن اسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب
بن عطاء, حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق, عن
ً محجن بن الدرع: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم رأى رجل
ًا ؟» قال: يصلي فتراءاه ببصره ساعة, فقال «أتراه يصلي صاادق

قلت يا رسول الله, هذا أكثر أهل المدينة صالة, فقال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «ل تسمعه فتهلكه» وأقال «إن الله إنما أراد
بهذه المة اليسر وألم يرد بهم العسر» وأمعنى قوله {يريد الله بكم
اليسر وأل يريد بكم العسر وألتكملوا العدة} أي إنما أرخص لكم في

الفطار للمرض وأالسفر وأنحوهما من العذار لرادته بكم اليسر
وأإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم, وأقوله: {وألتكبروأا الله
على ما هداكم} أي وألتذكروأا الله عند انقضاء عبادتكم, كما قال:

ًا} {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروأا الله كذكركم آباءكم أوأ أشد ذكر
وأقال {فإذا قضيت الصلة فانتشروأا في الرض وأابتغوا من فضل
ًا لعلكم تفلحون} وأقال {فسبح بحمد ربك الله وأاذكروأا الله كثير

قبل طلوع الشمس وأقبل الغروأب * وأمن الليل فسبحه وأأدبار
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السجود} وألهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح وأالتحميد وأالتكبير

بعد الصلوات المكتوبات, وأقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء
صالة رسول الله صالى الله عليه وأسلم إل بالتكبير, وألهذا أخذ كثير

من العلماء مشروأعية التكبير في عيد الفطر من هذه الَية:
{وألتكملوا العدة وألتكبروأا الله على ما هداكم} حتى ذهب داوأد بن
علي الصابهاني الظاهري إلى وأجوبه في عيد الفطر لظاهر المر

في قوله: {وألتكبروأا الله على ما هداكم} وأفي مقابلته مذهب أبي
حنيفة رحمه الله أنه ل يشرع التكبير في عيد الفطر, وأالباقون على

استحبابه على اختلف في تفاصايل بعض الفروأع بينهم, وأقوله:
{وألعلكم تشكروأن} أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء

فرائضه وأترك محارمه وأحفظ حدوأده فلعلكم أن تكونوا من
الشاكرين بذلك.

َعاِن َد َذا  ِإ ّداِع  َة ال َو ْع َد ُأِجيُب  ٌءب  ِري َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدي  َبا َلَك ِع َأ َذا َس ِإ َوأ  **
ُدوأَن َيْرُش ُهْم  ّل َع َل ِبي  ْا  ُنو ْؤِم ُي ْل َوأ ِلي  ْا  ُبو َتِجي َيْس ْل  َف

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا   
جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني, عن الصلت بن حكيم بن

ًا قال: يا معاوأية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده, أن أعرابي
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد

فنناديه ؟ فسكت النبي صالى الله عليه وأسلم فأنزل الله: {وأإذا
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاِن} إذا

أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت, وأروأاه ابن جرير عن محمد
بن حميد الرازي, عن جرير به, وأروأاه ابن مردوأيه وأأبو الشيخ

الصابهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به, وأقال عبد
الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل

أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم أين ربنا ؟ فأنزل الله عز
وأجل {وأإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا

دعاِن} الية وأقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت {وأقال
ربكم ادعوني أستجب لكم} قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو؟
فنزلت {وأإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداِع إذا

دعاِن} وأقال المام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد
الثقفي, حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي, عن أبي موسى

الشعري, قال: كنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم في غزوأة,
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ًا, إل رفعنا ًا وأل نهبط وأادي ًا وأل نعلو شرف فجعلنا ل نصعد شرف

أصاواتنا بالتكبير, قال: فدنا منا, فقال «يا أيها الناس, اربعوا على
ًا, ًا بصير ًا, إنما تدعون سميع أنفسكم, فإنكم ل تدعون أصام وأل غائب
إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته, يا عبد الله بن
قيس, أل أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ ل حول وأل قوة إل بالله»

أخرجاه في الصحيحين وأبقية الجماعة من حديث أبي عثمان
النهدي وأاسمه عبد الرحمن بن ُمِل عنه بنحوه, وأقال المام أحمد:

حدثنا سليمان بن داوأد, حدثنا شعبة, حدثنا قتادة عن أنس رضي
الله عنه: أن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «يقول الله تعالى

أنا عند ظن عبدي بي وأأنا معه إذا دعاني» وأقال المام أحمد حدثنا
علي بن إسحاق, أنبأنا عبد الله, أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر,

حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت خشخاش المزنية,
قالت: حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صالى الله عليه وأسلم,

يقول: «قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وأتحركت بي
شفتاه». (قلت) وأهذا كقوله تعالى: {إن الله مع الذين اتقوا وأالذين
هم محسنون}, وأقوله لموسى وأهاروأن عليهما السلم {إنني معكما

أسمع وأأرى} وأالمراد من هذا أنه تعالى ل يخيب دعاء داع, وأل
يشغله عنه شيء, بل هو سميع الدعاء, ففيه ترغيب في الدعاء,
وأأنه ل يضيع لديه تعالى, كماقال المام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا

رجل: أنه سمع أبا عثمان النهدي, يحدثا عن سلمان يعني الفارسي
رضي الله عنه, عن النبي صالى الله عليه وأسلم أنه قال: «إن الله
ًا فيردهما تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خير

خائبتين» ـ قال يزيد: سموا لي هذا الرجل, فقالوا: جعفر بن
ميمون ـ وأقد روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجه من حديث جعفر

بن ميمون صااحب النماط به, وأقال الترمذي: حسن غريب, وأروأاه
بعضهم وألم يرفعه, قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه

الله في أطرافه, وأتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان
ًا: حدثنا التيمي, عن أبي عثمان النهدي به, وأقال المام أحمد أيض
أبو عامر, حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد:
أن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «ما من مسلم يدعو الله عز

وأجل بدعوة ليس فيها إثم وأل قطيعة رحم, إل أعطاه الله بها إحدى
ثلثا خصال: إما أن يعجل له دعوته, وأإما أن يدخرها له في

ًا نكثر ؟ الخرى, وأإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذ
قال: «الله أكثر», وأقال عبد الله بن المام أحمد: حدثنا إسحاق بن
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منصور الكوسج, أنبأنا محمد بن يوسف, حدثنا ابن ثوبان عن أبيه,
عن مكحول, عن جبير بن نفير: أن عبادة بن الصامت, حدثهم: أن
النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «ما على ظهر الرض من رجل

مسلم يدعو الله عز وأجل بدعوة إل آتاه الله إياها, أوأ كف عنه من
السوء مثلها ما لم يدع بإثم أوأ قطيعة رحم» وأروأاه الترمذي عن

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, عن محمد بن يوسف الفريابي,
عن ابن ثوبان وأهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به, وأقال: حسن
صاحيح غريب من هذا الوجه, وأقال المام مالك عن ابن شهاب, عن
أبي عبيد مولى ابن أزهر, عن أبي هريرة: أن رسول الله صالى الله

عليه وأسلم, قال «يستجاب لحدكم مالم يعجل, يقول دعوت فلم
يستجب لي» أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به, وأهذا لفظ

البخاري رحمه الله وأأثابه الجنة, وأقال مسلم في صاحيحه: حدثني
أبو الطاهر, حدثنا ابن وأهب, أخبرني معاوأية بن صاالح عن ربيعة بن

يزيد, عن أبي إدريس الخولني, عن أبي هريرة, عن النبي صالى
الله عليه وأسلم, أنه قال «ل يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أوأ
قطيعة رحم مالم يستعجل «قيل: يا رسول الله, وأما الستعجال ؟
قال «يقول قد دعوت وأقد دعوت, فلم أر يستجاب لي, فيستحسر
عند ذلك وأيدع الدعاء» وأقال المام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا

أبو هلل عن قتادة, عن أنس, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قال: «ل يزال العبد بخير مالم يستعجل» قالوا: وأكيف يستعجل ؟

قال: «يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي», وأقال المام أبو
جعفر الطبري في تفسيره: حدثني يونس بن عبد العلى, حدثنا ابن

وأهب, حدثني أبو صاخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن
عروأة بن الزبير, عن عائشة رضي الله عنها, أنها قالت: ما من عبد
مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أوأ تدخر له

في الَخرة إذا لم يعجل أوأ يقنط, قال عروأة: قلت: يا أماه كيف
عجلته وأقنوطه ؟ قالت: يقول: سألت فلم أعط وأدعوت فلم أجب.

قال ابن قسيط: وأسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة
سواء, وأقال المام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا بكر
بن عمروأ عن أبي عبد الرحمن الحبلَى عن عبد الله بن عمروأ: أن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال «القلوب أوأعية, وأبعضها
أوأعى من بعض, فإذا سألتم الله أيها الناس, فاسألوه وأأنتم موقنون
بالجابة, فإنه ل يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» وأقال ابن
مردوأيه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب, حدثنا إسحاق بن إبراهيم
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ابن أبي نافع بن معد يكرب ببغداد, حدثني بن أبي نافع بن معد
يكرب, قال: كنت أنا وأعائشة سألت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم عن آية {أجيب دعوة الداِع إذا دعاِن} قال: «يا رب مسألة
عائشة» فهبط جبريل فقال «الله يقرؤك السلم هذا عبدي الصالح
بالنية الصادقة وأقلبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته»

وأهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأروأى ابن مردوأيه من حديث
الكلبي عن أبي صاالح, عن ابن عباس, حدثني جابر بن عبد الله: أن

النبي صالى الله عليه وأسلم قرأ: {وأإذا سألك عبادي عني فإني
قريب أجيب دعوة الداِع إذا دعاِن} الَية, فقال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم: {اللهم أمرت بالدعاء وأتوكلت بالجابة, لبيك اللهم
لبيك, لبيك ل شريك لك, لبيك إن الحمد وأالنعمة لك وأالملك ل

شريك لك, أشهد أنك فرد أحد صامد لم يلد وألم يولد وألم يكن له
ًا أحد, وأأشهد أن وأعدك حق, وألقاءك حق, وأالجنة حق, وأالنار كفو

حق, وأالساعة آتية ل ريب فيها, وأأنت تبعث من في القبور». وأقال
الحافظ أبو بكر البزار: وأحدثنا الحسن بن يحيى الزدي وأمحمد بن

يحيى القطعي, قال: حدثنا الحجاج بن منهال, حدثنا صاالح المدي
عن الحسن, عن أنس, عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال:

«يقول الله تعالى يا ابن آدم وأاحدة لك وأاحدة لي وأوأاحدة فيما
ًا وأأما التي لك بيني وأبينك, فأما التي لي فتعبدني ل تشرك بي شيئ

فما عملت من شيء وأفيتكه وأأما الذي بيني وأبينك, فمنك الدعاء
وأعلي الجابة», وأفي ذكره تعالى هذه الَية الباعثة على الدعاء

متخللة بين أحكام الصيام, إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال
العدة, بل وأعند كل فطر, كما روأاه المام أبو داوأد الطيالسي في

مسنده: حدثنا أبو محمد المليكي عن عمروأ, هو ابن شعيب بن
محمد بن عبد الله بن عمروأ, عن أبيه, عن جده عبد الله بن عمروأ,
قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول: «للصائم عند
إفطاره دعوة مستجابة, فكان عبد الله بن عمروأ إذا أفطر دعا أهله

وأوألده وأدعا, وأقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه:
حدثنا هشام بن عمار, أخبرناالوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد
الله المدني, عن عبيد الله بن أبي مليكة, عن عبد الله بن عمروأ,

قال: قال النبي صالى الله عليه وأسلم: «إن للصائم عند فطره
دعوة ما ترد» قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن

عمروأ يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وأسعت كل
شيء أن تغفر لي, وأفي مسند المام أحمد وأسنن الترمذي
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وأالنسائي وأابن ماجه عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم: «ثلثة ل ترد دعوتهم: المام العادل, وأالصائم حتى
يفطر, وأدعوة المظلوم, يرفعها الله دوأن الغمام يوم القيامة وأتفتح

لها أبواب السماء, يقول بعزتي لنصرنك وألو بعد حين».

ُتْم ْن َأ َوأ ُكْم  ّل ٌءس  َبا ِل ُهّن  ُكْم  ِئ ِنَسآ َلَى  ِإ َفُث  ِم الّر َيا َلَة الّص ْي َل ُكْم  َل ُأِحّل   **
َعَفا َوأ ُكْم  ْي َل َع َتاَب  َف ُكْم  ُفَس ْن َأ ُنوَن  َتْختا ُتْم  ُكن ُكْم  ّن َأ ّلُه  ِلَم ال َع ُهّن  ّل ٌءس  َبا ِل

ّتَى ْا َح ُبو َوأاْشَر ْا  ُلو ُك َوأ ُكْم  َل ّلُه  َتَب ال َك ْا َما  ُغو َت ْب َوأا ُهّن  َباِشُروأ َفالََن  ُكْم  ْن َع
ْا ِتّمو َأ ُثّم  ِر  َفْج ْل ِد ِمَن ا َو ْيِط الْس ْلَخ َيُض ِمَن ا ْب ْيُط ال ْلَخ ُكُم ا َل ّيَن  َب َت َي

ْلَك ِت ِد  ْلَمَساِج ِفي ا ُفوَن  ِك َعا ُتْم  ْن َأ َوأ ُهّن  َباِشُروأ ُت َوألَ  ْيِل  ّلل َلى ا ِإ َياَم  الّص
ُقوَن  ّت َي ُهْم  ّل َع َل ّناِس  ِلل ِه  ِت َيا ّلُه آ ّيُن ال َب ُي ِلَك  َذ َك َها  ُبو ْقَر َت َفلَ  ِه  ّل ُد ال ُدوأ ُح

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين, وأرفع لما كان عليه المر   
في ابتداء السلم, فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الكل

وأالشرب وأالجماع إلى صالة العشاء أوأ ينام قبل ذلك, فمتى نام أوأ
صالى العشاء حرم عليه الطعام وأالشراب وأالجماع إلى الليلة

القابلة, فوجدوأا من ذلك مشقة كبيرة, وأالرفث هنا هو الجماع, قاله
ابن عباس وأعطاء وأمجاهد وأسعيد بن جبير وأطاوأس وأسالم بن عبد
الله وأعمروأ بن دينار وأالحسن وأقتادة وأالزهري وأالضحاك وأإبراهيم
النخعي وأالسدي وأعطاء الخراساني وأمقاتل بن حيان, وأقوله {هن

لباس لكم وأأنتم لباس لهن} قال ابن عباس وأمجاهد وأسعيد بن
جبير وأالحسن وأقتادة وأالسدي وأمقاتل بن حيان: يعني هن سكن
لكم وأأنتم سكن لهن, وأقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأأنتم

لحاف لهن, وأحاصاله: أن الرجل وأالمرأة كل منهما يخالط الَخر
وأيماسه وأيضاجعه, فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل

رمضان لئل يشق ذلك عليهم وأيحرجوا, قال الشاعر:
إذا ما الضجيع ثنى جيدهاتداعت فكانت عليه لباسا

وأكان السبب في نزوأل هذه الَية كما تقدم في حديث معاذ  
الطويل, وأقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب, كان أصاحاب النبي
ًا فنام قبل أن يفطر لم صالى الله عليه وأسلم إذا كان الرجل صاائم

ًا وأكان يأكل إلى مثلها, وأإن قيس بن صارمة النصاري كان صاائم
يومه ذلك يعمل في أرضه, فلما حضر الفطار أتى امرأته فقال:

هل عندك طعام ؟ قالت: ل, وألكن أنطلق فأطلب لك, فغلبته عينه
ًا قالت: خيبة لك أنمت ؟ فلما فنام, وأجاءت امرأته, فلما رأته نائم
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انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صالى الله عليه وأسلم

فنزلت هذه الَية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ـ إلى
قوله ـ وأكلوا وأاشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط

ًا, وألفظ البخاري ههنا ًا شديد السود من الفجر} ففرحوا بها فرح
من طريق أبي إسحاق سمعت البراء, قال: لما نزل صاوم رمضان
كانوا ل يقربون النساء رمضان كله, وأكان رجال يخونون أنفسهم,

فينزل الله {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم
وأعفا عنكم} وأقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قال: كان
المسلمون في شهر رمضان إذا صالوا العشاء, حرم عليهم النساء
ًا من المسلمين أصاابوا وأالطعام إلى مثلها من القابلة, ثم إن أناس
من النساء وأالطعام في شهر رمضان بعد العشاء, منهم عمر بن

الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فأنزل
الله تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم
وأعفا عنكم فالَن باشروأهن} الَية, وأكذا روأى العوفي عن ابن

عباس, وأقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس, قال: إن
الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم, يأكلون

وأيشربون وأيحل لهم شأن النساء, فإذا نام أحدهم لم يطعم وألم
يشرب وأل يأتي أهله حتى يفطر من القابلة, فبلغنا أن عمر بن

الخطاب بعد ما نام وأوأجب عليه الصوم وأقع على أهله, ثم جاء إلى
النبي صالى الله عليه وأسلم فقال: أشكو إلى الله وأإليك الذي

صانعت. قال: «وأما صانعت» ؟ قال: إني سولت لي نفسي, فوقعت
على أهلي بعد ما نمت, وأأنا أريد الصوم, فزعموا أن النبي صالى

ًا أن تفعل» فنزل الكتاب الله عليه وأسلم قال: «ما كنت خليق
{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وأقال سعد بن أبي

عروأبة عن قيس بن سعد, عن عطاء بن أبي رباح, عن أبي هريرة
في قول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ـ
إلى قوله ـ ثم أتموا الصيام إلى الليل} قال: كان المسلمون قبل

أن تنزل هذه الَية إذا صالوا العشاء الَخرة, حرم عليهم الطعام
وأالشراب وأالنساء حتى يفطروأا, وأأن عمر بن الخطاب أصااب أهله

بعد صالة العشاء, وأأن صارمة بن قيس النصاري غلبته عيناه بعد
صالة المغرب, فنام وألم يشبع من الطعام, وألم يستقيظ حتى صالى
رسول الله صالى الله عليه وأسلم العشاء, فقام فأكل وأشرب, فلما

أصابح أتى رسول الله صالى الله عليه وأسلم فأخبره بذلك, فأنزل
الله عند ذلك {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم} يعني
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بالرفث مجامعة النساء {هن لباس لكم وأأنتم لباس لهن علم الله

أنكم كنتم تختانون أنفسكم} يعني تجامعون النساء وأتأكلون
وأتشربون بعد العشاء {فتاب عليكم وأعفا عنكم فالَن باشروأن}

يعني جامعوهن {وأابتغوا ما كتب الله لكم} يعني الولد {وأكلوا
وأاشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر
ًا من الله وأرحمة, وأقال ثم أتموا الصيام إلى الليل} فكان ذلك عفو

هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى,
قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقال: يا رسول الله,

إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله, فقالت: إنها قد
نامت فظننتها تعتل فواقعتها, فنزل في عمر {أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم} وأهكذا روأاه شعبة عن عمروأ بن مرة عن ابن
أبي ليلى به, وأقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى, حدثنا سويد,

أخبرنا ابن المبارك, عن أبي لهيعة, حدثني موسى بن جبير مولى
بني سلمة, أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدثا عن أبيه
قال: كان الناس في رمضان إذا صاام الرجل فأمسى فنام حرم

عليه الطعام وأالشراب وأالنساء حتى يفطر من الغد, فرجع عمر بن
الخطاب من عند النبي صالى الله عليه وأسلم ذات ليلة وأقد سمر
عنده, فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت, فقال:

ما نمت, ثم وأقع بها, وأصانع كعب بن مالك مثل ذلك, فغدا عمر بن
الخطاب إلى النبي صالى الله عليه وأسلم فأخبره فأنزل الله: {علم

الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وأعفا عنكم فالَن
باشروأهن} الَية, وأهكذا روأي عن مجاهد وأعطاء وأعكرمة وأقتادة

وأغيرهم في سبب نزوأل هذه الَية في عمر بن الخطاب وأمن صانع
كما صانع, وأفي صارمة بن قيس, فأباح الجماع وأالطعام الشراب

ًا. في جميع الليل رحمة وأرخصة وأرفق
وأقوله: {وأابتغوا ما كتب الله لكم} قال أبو هريرة وأابن عباس  

وأأنس وأشريح القاضي وأمجاهد وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأعطاء
وأالربيع بن أنس وأالسدي وأزيد بن أسلم وأالحكم بن عتبة وأمقاتل
بن حيان وأالحسن البصري وأالضحاك وأقتادة وأغيرهم: يعني الولد:

وأابتغوا ما كتب الله لكم}: {وأقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
يعني الجماع, وأقال عمروأ بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن

ابن عباس {وأابتغوا ما كتب الله لكم} قال: ليلة القدر, روأاه ابن
أبي حاتم وأابن جرير. وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, قال: قال

الله لكم, قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم, يقول: ما أحل
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ًا: أخبرنا ابن عيينة عن عمروأ بن دينار عن وأقال عبد الرزاق أيض
عطاء بن ابي رباح, قال: قلت لبن عباس: كيف تقرأ هذه الَية
{وأابتغوا ما كتب الله لكم} ؟ قال: أيتهما شئت, عليك بالقراءة

.الوألى, وأاختار ابن جرير أن الَية أعم من هذا كله
وأ قوله {وأكلوا وأاشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط  

السود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} أباح تعالَى الكل
وأالشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم

إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل, وأعبر عن ذلك بالخيط
البيض من الخيط الَسود, وأرفع اللبس بقوله {من الفجر} كما

جاء في الحديث الذي روأاه المام أبو عبد الله البخاري: حدثني ابن
أبي مريم, حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف, حدثنا أبو حازم عن

سهل بن سعد, قال: أنزلت {وأكلوا وأاشربوا حتى يتبين لكم الخيط
البيض من الخيط السود} وألم ينزل {من الفجر} وأكان رجال إذا

أرادوأا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط البيض وأالخيط السود,
فل يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعد {من الفجر}

فعلموا أنه يعني الليل وأالنهار. وأقال المام أحمد: حدثنا هشام,
أخبرنا حصين عن الشعبي, أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت

هذه الَية {وأكلوا وأاشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط
السود} عدت إلى عقالين: أحدهما أسود وأالَخر أبيض, قال:

فجعلتهما تحت وأسادتي, قال: فجعلت أنظر إليهما, فلما تبين لي
البيض من السود أمسكت, فلما أصابحت غدوأت إلى رسول الله

فأخبرته بالذي صانعت, فقال «إن وأسادك إذا لعريض إنما ذلك
بياض النهار من سواد الليل» أخرجاه في الصحيحين من غير وأجه
عن عدي, وأمعنى قوله: إن وأسادك إذا لعريض, أي إن كان ليسع

الخيطين: الخيط السود وأالبيض المرادين من هذه الَية تحتها,
فإنهما بياض النهار وأسواد الليل, فيقتضي أن يكون بعرض المشرق
ًا بهذا, حدثنا موسى وأالمغرب, وأهكذا وأقع في روأاية البخاري مفسر
بن إسماعيل, حدثنا أبو عوانة عن حصين, عن الشعبي, عن عدي,

قال: أخذ عدي عقالً أبيض وأعقالً أسود, حتى كان بعض الليل نظر
فلم يستبينا, فلما أصابح قال يا رسول الله جعلت تحت وأسادتي,

قال «إن وأسادك إذا لعريض, إن كان الخيط البيض وأالسود تحت
وأسادتك» وأجاء في بعض اللفاظ «إنك لعريض القفا» ففسره

بعضهم بالبلدة, وأهو ضعيف, بل يرجع إلى هذا لنه إذا كان وأساده
ًا ًا عريض, وأالله أعلم. وأيفسره روأاية البخاري أيض ًا فقفاه أيض عريض
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حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم
قال قلت يا رسول الله ما الخيط البيض من الخيط السود, أهما

الخيطان ؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين, ثم قال:
ل بل هو سواد الليل وأبياض النهار».

وأفي إباحته تعالى جواز الكل إلى طلوع الفجر دليل عى  
استحباب السحور لنه من باب الرخصة وأالخذ بها محبوب, وألهذا
وأردت السنة الثابتة عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم بالحث

على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صالى
الله عليه وأسلم «تسحروأا فإن في السحور بركة» وأفي صاحيح

مسلم عن عمروأ بن العاص رضي الله عنه, قال: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «إن فصل ما بين صايامنا وأصايام أهل الكتاب
أكلة السحور» وأقال المام أحمد, حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن

الطباع, حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه, عن عطاء بن يسار,
عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«السحور أكلة بركة فل تدعوه, وألو أن أحدكم تجرع جرعة ماء,
فإن الله وأملئكته يصلون على المتسحرين» وأقد وأرد في الترغيب

ًا بالَكلين, في السحور أحاديث كثيرة حتى وألو بجرعة ماء تشبه
وأيستحب تأخيره إلى وأقت انفجار الفجر, كما جاء في الصحيحين
عن أنس بن مالك, عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله
صالى الله عليه وأسلم ثم قمنا إلى الصلة, قال أنس: قلت لزيد:

كم كان بين الَذان وأالسحور ؟ قال: قدر خمسين آية. وأقال المام
أحمد: حدثنا موسى بن داوأد, حدثنا ابن لهيعة, عن سالم بن غيلن,
عن سليمان بن أبي عثمان, عن عدي بن حاتم الحمصي, عن أبي

ذر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل تزال أمتي بخير
ما عجلوا الفطار وأأخروأا السحور» وأقد وأرد أحاديث كثيرة أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم سماه الغذاء المبارك, وأفي

الحديث الذي روأاه المام أحمد وأالنسائي وأابن ماجه من روأاية
حماد بن سلمة, عن عاصام بن بهدلة, عن زر بن حبيش عن حذيفة,
َ قال: تسحرنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأكان النهار إل

أن الشمس لم تطلع, وأهو حديث تفرد به عاصام بن أبي النجود,
قاله النسائي, وأحمله على أن المراد قرب النهار, كما قال تعالى:

{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهّن بمعروأف أوأ فارقوهن بمعروأف} أي
قاربن انقضاء العدة فإما إمساك بمعروأف أوأ ترك للفراق, وأهذا

الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروأا وألم يتيقنوا
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طلوع الفجر, حتى أن بعضهم ظن طلوعه وأبعضهم لم يتحقق ذلك,
وأقد روأى عن طائفة كثيرة من السلف, أنهم تسامحوا في السحور

عند مقاربة الفجر, روأي مثل هذا عن أبي بكر وأعمر وأعلي وأابن
مسعود وأحذيفة وأأبي هريرة وأابن عمر وأابن عباس وأزيد بن ثابت,

وأعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين
وأأبو مجلز وأإبراهيم النخعي وأأبو الضحى وأأبو وأائل وأغيره من

أصاحاب ابن مسعود وأعطاء وأالحسن وأالحاكم بن عيينة وأمجاهد
وأعروأة بن الزبير وأأبو الشعثاء جابر بن زيد, وأإليه ذهب العمش

وأجابر بن راشد, وأقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد,
وألله الحمد, وأحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه
إنما يجب المساك من طلوع الشمس كما يجوز الفطار بغروأبها.

ًا من أهل العلم يستقر له قدم (قلت) وأهذا القول ما أظن أحد
عليه, لمخالفته نص القرآن في قوله {وأكلوا وأاشربوا حتى يتبين
لكم الخيط البيض من الخيط السود من الفجر ثم أتموا الصيام

إلى الليل} وأقد وأرد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة
أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «ل يمنعكم أذان بلل
عن سحوركم, فإنه ينادي بليل فكلوا وأاشربوا حتى تسمعوا أذان

ابن أم مكتوم فإنه ل يؤذن حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري, وأقال
المام أحمد: حدثنا موسى بن داوأد, حدثنا محمد بن جابر عن قيس
بن طلق عن أبيه أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال» ليس

الفجر المستطيل في الفق وألكن المعترض الحمر» وأروأاه
الترمذي وألفظهما «كلوا وأاشربوا وأل يهيدنكم الساطع المصعد

فكلوا وأاشربوا حتى يعترض لكم الحمر» وأقال ابن جرير: حدثنا
محمد بن المثنى, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا شعبة عن
شيخ من بني قشير, سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول

الله صالى الله عليه وأسلم «ل يغرنكم نداء بلل وأهذا البياض حتى
ينفجر الفجر أوأ يطلع الفجر», ثم روأاه من حديث شعبة وأغيره, عن
سواد بن حنظلة, عن سمرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه

وأسلم «ل يمنعكم من سحوركم أذان بلل وأل الفجر المستطيل
وألكنه الفجر المستطير في الفق», قال: وأحدثني يعقوب بن

إبراهيم حدثنا بن علية عند عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه,
عن سمرة بن جندب, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«ل يغرنكم أذان بلل وأل هذا البياض ـ لعمود الصبح ـ حتى
يستطير» روأاه مسلم في صاحيحه عن زهير بن حرب, عن
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إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء, وأقال ابن جرير:

حدثنا ابن حميد, حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي, عن أبي
عثمان النهدي, عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صالى الله
عليه وأسلم «ل يمنعن أحدكم أذان بلل عن سحوره, أوأ قال نداء

بلل, فإن بللً يؤذن بليل أوأ قال ينادي لينبه نائمكم وأليرجع
قائمكم, وأليس الفجر أن يقول هكذا وأهكذا حتى يقول هكذا»,

وأروأاه من وأجه آخر عن التيمي به, وأحدثني الحسن بن الزبرقان
النخعي حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب, عن الحارثا بن

عبد الرحمن, عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان, وأإنما هو
المستطير الذي يأخذ الفق فإنه يحل الصلة وأيحرم الطعام» وأهذا
مرسل جيد وأقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت
ابن عباس يقول: هما فجران, فأما الذي يسطع في السماء فليس
ًا, وألكن الفجر الذي يستنير على رؤوأس الجبال يحل وأل يحرم شيئ

ًا في هو الذي يحرم الشراب, وأقال عطاء فأما إذا سطع سطوع
السماء, وأسطوعه أن يذهب في السماء طولً, فإنه ل يحرم به

شراب الصائم وأل صالة وأل يفوت به الحج, وألكن إذا انتشر على
رؤوأس الجبال, حرم الشراب للصيام وأفات الحج, وأهذا إسناد
صاحيح إلى ابن عباس وأعطاء, وأهكذا روأي عن غير وأاحد من

السلف رحمهم الله.
مسألة) وأمن جعله تعالى الفجر غاية لباحة الجماع وأالطعام(  

ًا فليغتسل وأالشراب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصابح جنب
وأليتم صاومه وأل حرج عليه, وأهذا مذهب الئمة الربعة وأجمهور

ًا, لما روأاه البخاري وأمسلم من حديث عائشة ًا وأخلف العلماء سلف
وأأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صالى الله

ًا من جماع غير احتلم ثم يغتسل وأيصوم وأفي عليه وأسلم يصبح جنب
حديث أم سلمة عندهما: ثم ل يفطر وأل يقضي, وأفي صاحيح مسلم
عن عائشة, أن رجلً قال: يا رسول الله, تدركني الصلة وأأنا جنب

فأصاوم ؟ فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «وأأنا تدركني
الصلة وأأنا جنب فأصاوم» فقال: لست مثلنا يارسول الله, فقد غفر

الله لك ما تقدم من ذنبك وأما تأخر, فقال «وأالله إني لرجو أن
أكون أخشاكم لله وأأعلمكم بما أتقي» فأما الحديث الذي روأاه
المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر, عن همام, عن أبي

هريرة عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أنه قال «إذا نودي
للصلة صالة الصبح وأأحدكم جنب فل يصم يومئذ» فإنه حديث جيد
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السناد على شرط الشيخين كما ترى, وأهو في الصحيحين عن أبي

هريرة, عن الفضل بن عباس, عن النبي صالى الله عليه وأسلم,
وأفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد وأالفضل بن عباس وألم

يرفعه: فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا, وأمنهم من ذهب
إليه, وأيحكى هذا عن أبي هريرة وأسالم وأعطاء وأهشام بن عروأة

ًا وأالحسن البصري, وأمنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنب
ًا فل صاوم له, ًا فل عليه, لحديث عائشة وأأم سلمة, أوأمختار نائم

لحديث أبي هريرة, يحكى هذا عن عروأة وأطاوأس وأالحسن, وأمنهم
من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه, وأأما النفل فل يضره, روأاه
الثوري عن منصور, عن إبراهيم النخعي وأهو روأاية عن الحسن
ًا, وأمنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي البصري أيض

عائشة وأأم سلمة, وألكن ل تاريخ معه, وأادعى ابن حزم أنه منسوخ
ًا إذ ل تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلفه, بهذه الَية وأهو بعيد أيض
وأمنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلصاوم له,

لحديث عائشة وأأم سلمة الدالين على الجواز, وأهذا المسلك أقرب
القوال وأأجمعها, وأالله أعلم. {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يقتضي
ًا, كما جاء في الصحيحين ًا شرعي الفطار عند غروأب الشمس حكم

عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي  الله عنه قال: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إذا أقبل الليل من ههنا, وأأدبر
النهار من ههنا فقد أفطر الصائم» وأعن سهل بن سعد الساعدي

رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه, وأقال المام أحمد:

حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الوأزاعي, حدثنا قرة بن عبد الرحمن
عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة عن النبي صالى الله

عليه وأسلم «يقول الله عز وأجل إن أحب عبادي إلّي أعجلهم
ًا» وأروأاه الترمذي من غير وأجه عن الوأزاعي به, وأقال: هذا فطر

ًا: حدثنا عفان, حدثنا عبيد الله حديث حسن غريب, وأقال أحمد أيض
بن إياد, سمعت إياد بن لقيط, سمعت ليلى امرأة بشير بن

الخصاصاية قالت أردت أن أصاوم يومين مواصالة, فمنعني بشير
وأقال: إن رسول الله صالى الله عليه وأسلم نهى عنه وأقال «يفعل
ذلك النصارى, وألكن صاوموا كما أمركم الله {ثم أتموا الصيام إلى
الليل} فإذا كان الليل فأفطروأا» وألهذا وأرد في الحاديث الصحيحة

ًا, ًا بيوم وأل يأكل بينهما شيئ النهي عن الوصاال وأهو أن يصل يوم
قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن الزهري عن
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أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «ل تواصالوا» قالوا: يارسول الله إنك تواصال, قال «فإني
لست مثلكم إني أبيت يطمعني ربي وأيسقيني» قال: فلم ينتهوا

عن الوصاال فواصال بهم النبي صالى الله عليه وأسلم يومين وأليلتين
ثم رأوأا الهلل, فقال: «لو تأخر الهلل لزدتكم» كالمنكل لهم,

وأأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به, وأكذلك أخرجا النهي
عن الوصاال من حديث أنس وأابن عمر, وأعن عائشة رضي الله

عنهما, قالت: نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن الوصاال
رحمة لهم, فقالوا: إنك تواصال, قال: «إني لست كهيئتكم إني

يطعمني ربي وأيسقيني» فقد ثبت النهي عنه من غير وأجه وأثبت أنه
من خصائص النبي صالى الله عليه وأسلم وأأنه كان يقوى على ذلك
ًا وأيعان, وأالظهر أن ذلك الطعام وأالشراب في حقه إنما كان معنوي
ًا, وأإل فل يكون مواصالً مع الحسي, وألكن كما قال الشاعر: ل حسي

لها أحاديث من ذكراك تشغلهاعن الشراب وأتلهيها عن الزاد 

وأأما من أحب أن يمسك بعد غروأب الشمس إلى وأقت السحر  
فله ذلك, كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل تواصالوا فأيكم أراد أن

يواصال فليواصال إلى السحر» قالوا: فإنك تواصال يارسول الله
صالى الله عليه وأسلم, قال «إني لست كهيئتكم, إني أبيت لي
ًا, مطعم يطعمني وأساق يسقيني» أخرجاه في الصحيحين أيض

وأقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو نعيم, حدثنا أبو إسرائيل
العبسي عن أبي بكر بن حفص, عن أم وألد حاطب بن أبي بلتعة:
أنها مرت برسول الله صالى الله عليه وأسلم وأهو يتسحر فدعاها
إلى الطعام, فقالت: إني صاائمة, قال: وأكيف تصومين. فذكرت
ذلك للنبي صالى الله عليه وأسلم, فقال: أين أنت من وأصاال آل

محمد من السحر إلى السحر» وأقال المام أحمد: حدثنا عبد
الرزاق, حدثنا إسرائيل عن عبد العلى, عن محمد بن علي, عن

علي: أن النبي صالى الله عليه وأسلم كان يواصال من السحر إلى
السحر, وأقد روأى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وأغيره من

السلف: أنهم كانوا يواصالون اليام المتعددة, وأحمله منهم على
أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لنفسهم ل أنهم كانوا يفعلونه عبادة,

وأالله أعلم. وأيحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من
باب الشفقة, كما جاء في حديث عائشة: رحمة لهم, فكان ابن
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الزبير وأابنه عامر وأمن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك وأيفعلونه,
لنهم كانوا يجدوأن قوة عليه, وأقد ذكر عنهم أنهم كانوا أوأل ما

يفطروأن على السمن وأالصبر لئل تتخرق المعاء بالطعام أوألً, وأقد
روأي عن ابن الزبير أنه كان يواصال سبعة أيام وأيصبح في اليوم

السابع أقواهم وأأجلدهم, وأقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام
بالنهار, فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل وأمن شاء لم يأكل. قوله

تعالى: {وأل تباشروأهن وأأنتم عاكفون في المساجد} قال علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في
رمضان أوأ في غير رمضان, فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلً أوأ

ًا حتى يقضي اعتكافه وأقال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف نهار
فخرج من المسجد جامع إن شاء, فقال الله تعالى: {وأل تباشروأهن

وأأنتم عاكفون في المساجد} أي ل تقربوهن ما دمتم عاكفين في
المسجد وأل في غيره. وأكذا قال مجاهد وأقتادة وأغير وأاحد: أنهم
كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الَية, قال ابن أبي حاتم: روأي

عن ابن مسعود وأمحمد بن كعب وأمجاهد وأعطاء وأالحسن وأقتادة
وأالضحاك وأالسدي وأالربيع بن أنس وأمقاتل, قالوا: ل يقربها وأهو

معتكف وأهذا الذي حكاه عن هؤلء هو المر المتفق عليه عند
ًا في مسجده, العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكف
وألو ذهب إلى منزله لحاجة ل بد له منها فل يحل له أن يثبت فيه إل
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط اوأ الكل, وأليس له

أن يقبل امرأته وأل أن يضمها إليه, وأل يشتغل بشيء سوى
اعتكافه, وأل يعود المريض لكن يسأل عنه وأهو مار في طريقه,
وأللعتكاف أحكام مفصلة في بابها, منها ما هو مجمع عليه بين

العلماء وأمنها ما هو مختلف فيه, وأقد ذكرنا قطعة صاالحة من ذلك
في آخر كتاب الصيام, وألله الحمد وأالمنة, وألهذا كان الفقهاء

المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب العتكاف اقتداء بالقرآن
العظيم, فإنه نبه على ذكر العتكاف بعد ذكر الصوم. وأفي ذكره

تعالى, العتكاف بعد الصيام إرشاد وأتنبيه على العتكاف في
الصيام أوأ في آخر شهر الصيام, كما ثبتت في السنة عن رسول

الله صالى الله عليه وأسلم أنه كان يعتكف العشر الوأاخر من شهر
رمضان حتى توفاه الله عز وأجل, ثم اعتكف أزوأاجه من بعده,
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, وأفي

الصحيحين ان صافية بنت حيي كانت تزوأر النبي صالى الله عليه
وأسلم وأهو معتكف في المسجد, فتحدثت عنده ساعة ثم قامت
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لترجع إلى منزلها, وأكان ذلك ليلً, فقام النبي صالى الله عليه وأسلم

ليمشي معها حتى تبلغ دارها, وأكان منزلها في دار أسامة بن زيد
في جانب المدينة, فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلن من

النصار, فلما رأيا النبي صالى الله عليه وأسلم أسرعا, وأفي روأاية:
تواريا, أي حياء من النبي صالى الله عليه وأسلم لكون أهله معه,
فقال لهما صالى الله عليه وأسلم: «على رسلكما إنها صافية بنت

حيي» أي ل تسرعا وأاعلما أنها صافية بنت حيي أي زوأجتي, فقال:
سبحان الله يا رسول الله, فقال صالى الله عليه وأسلم «إن

الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, وأإني خشيت أن يقذف
ًا» قال الشافعي رحمه الله: أراد ًا, أوأ قال: شر في قلوبكما شيئ
عليه السلم أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها, لئل يقعا

في محذوأر, وأهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صالى الله عليه
ًا, وأالله أعلم, ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع وأسلم شيئ

وأدوأاعيه من تقبيل وأمعانقة وأنحو ذلك, فأما معاطاة الشيء وأنحوه
فل بأس به, فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

أنها قالت: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم يدني إلي رأسه
فأرجله وأأنا حائض, وأكان ل يدخل البيت إل لحاجة النسان, قالت

عائشة: وألقد كان المريض يكون في البيت, فما أسأل عنه, إل وأأنا
مارة, وأقوله {تلك حدوأد الله} أي هذا الذي بيناه وأفرضناه وأحددناه
من الصيام وأأحكامه وأما أبحنا فيه وأما حرمنا وأذكرنا غاياته وأرخصه
وأعزائمه, حدوأد الله أي شرعها الله وأبينها بنفسه, فل تقربوها أي ل

تجاوأزوأها وأتتعدوأها, وأكان الضحاك وأمقاتل يقولن في قوله {تلك
حدوأد الله} أي المباشرة في العتكاف, وأقال عبد الرحمن بن زيد
بن أسلم: يعني هذه الحدوأد الربعة, وأيقرأ {أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم ـ حتى بلغ ـ ثم أتموا الصيام إلى الليل} قال:
وأكان أبي وأغيره من مشيختنا يقولون هذا وأيتلونه علينا: {كذلك

يبين الله آياته للناس} أي كما بين الصيام وأأحكامه وأشرائعه
وأتفاصايله كذلك يبين سائر الحكام على لسان عبده وأرسوله محمد

صالى الله عليه وأسلم {للناس لعلهم يتقون} أي يعرفون كيف
يهتدوأن وأكيف يطيعون, كما قال تعالى: {هو الذي ينزل على عبده
آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وأإن الله بكم لرؤوأف

رحيم}.
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ْا ُلو ُك ْأ َت ِل ِم  ّكا ْلُح َلى ا ِإ َها  ِب ْا  ُلو ْد ُت َوأ ِطِل  َبا ْل ِبا ُكْم  َن ْي َب ُكْم  َل َوا َأْم ْا  َو ُل ُك ْأ َت َوألَ   **

َلُموَن ْع َت ُتْم  ْن َأ َوأ ِم  ْث ِل ِبا ّناِس  َواِل ال َأْم ًا ّمْن  ِريق  َف
قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: هذا في الرجل يكون   

عليه مال وأليس عليه فيه بينة, فيجحد المال وأيخاصام إلى الحكام
وأهو يعرف أن الحق عليه, وأهو يعلم أنه آثم آكل الحرام, وأكذا روأي

عن مجاهد وأسعيد بن جبير وأعكرمة وأالحسن وأقتادة وأالسدي
زيد بن أسلم أنهم قالوا: ل وأمقاتل بن حيان وأعبد الرحمن بن

تخاصام وأأنت تعلم أنك ظالم, وأقد وأرد في الصحيحين عن أم سلمة
أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «أل إنما أنا بشر وأإنما

يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
فأقضي له, فمن قضيت له بحق مسلم, فإنما هي قطعة من نار

فليحملها أوأ ليذرها» فدلت هذه الية الكريمة وأهذا الحديث على أن
حكم الحاكم ل يغير الشيء في نفس المر, فل يحل في نفس

ًا هو حرام, وأل يحرم حللً هو حلل وأإنما هو ملزم في المر حرام
الظاهر, فإن طابق في نفس المر فذاك وأإل فللحاكم أجره وأعلى
المحتال وأزره, وألهذا قال تعالى: {وأل تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل

ًا من أموال الناس بالثم وأأنتم وأتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق
تعلمون} أي تعلمون بطلن ما تدعونه وأتروأجونه في كلمكم, قال
ًا وأل يحق قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي ل يحل لك حرام

لك باطلً, وأإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وأتشهد به الشهود,
وأالقاضي بشر يخطىء وأيصيب, وأاعلموا أن من قضي له بباطل أن
خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة, فيقضي على
المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا.

ِبّر ْل ْيَس ا َل َوأ ْلَحّج  َوأا ّناِس  ِلل ِقيُت  َوا ِهَي َم ُقْل  ِة  ّل ِه َعِن ال َنَك  ُلو َأ َيْس  **
ُيوَت ِمْن ُب ْل ْا ا ُتو ْأ َوأ َقَى  ّت ِبّر َمِن ا ْل ِكّن ا َلـ َوأ َها  ِر ُهو ُظ ُيوَت ِمن  ُب ْل ْا ا ُتو ْأ َت َأن  ِب

ِلُحوَن ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا َها  ِب َوا ْب  َأ
قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله صالى الله   

عليه وأسلم عن الهلة, فنزلت هذه الَية {يسألونك عن الهلة قل
هي مواقيت للناس} يعلمون بها حل دينهم وأعدة نسائهم وأوأقت

حجهم, وأقال أبو جعفر عن الربيع, عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا:
يا رسول الله صالى الله عليه وأسلم لم خلقت الهلة ؟ فأنزل الله
{يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت} يقول جعلها الله مواقيت
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لصوم المسلمين وأإفطارهم وأعدة نسائهم وأمحل دينهم, كذا روأي

¹عن عطاء وأالضحاك وأقتادة وأالسدي وأالربيع بن أنس نحو ذلك
وأقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي روأاد عن نافع عن ابن

عمر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «جعل الله الهلة
مواقيت للناس, فصوموا لرؤيته, وأأفطروأا لرؤيته, فإن غم عليكم

ًا» وأروأاه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي فعدوأا ثلثين يوم
ًا شريف النسب فهو صاحيح ًا مجتهد روأاد به, وأقال: كان ثقة عابد

السناد وألم يخرجاه, وأقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن
أبيه, قال: قال رسول الله: «جعل الله الهلة, فإذا رأيتم الهلل
فصوموا, وأإذا رأيتموه فأفطروأا, فإن غّم عليكم فأكملوا العدة

ثلثين» وأكذا روأي من حديث أبي هريرة وأمن كلم علي بن أبي
طالب رضي الله عنه.

وأقوله {وأليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وألكن البر من  
اتقى وأأتوا البيوت من أبوابها} قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن
موسى عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن البراء, قال: كانوا إذا

أحرموا في الجاهلية, أتوا البيت من ظهره فأنزل الله {وأليس البر
من ظهورها وألكن البر من اتقى وأأتوا البيوت من بأن تأتوا البيوت

أبوابها} وأكذا روأاه أبو داوأد الطيالسي عن شعبة, عن أبي إسحاق,
عن البراء, قال: كانت النصار إذا قدموا من سفرهم, لم يدخل
الرجل من قبل بابه, فنزلت هذه الَية, وأقال العمش, عن أبي

وأكانوا يدخلون من, سفيان, عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس
البواب في الحرام, وأكانت النصار وأسائر العرب ل يدخلون من

باب في الحرام, فبينا رسول الله صالى الله عليه وأسلم في
بستان, إذ خرج من بابه, وأخرج معه قطبة بن عامر من النصار
فقالوا: يا رسول الله, إن قطبة بن عامر رجل تاجر, وأإنه خرج

فقال له: ما حملك على ما صانعت ؟ قال: رأيتك, معك من الباب
فعلته, ففعلت كما فعلت, فقال: إني أحمس, قال له: فإن ديني

دينك. فأنزل الله {وأليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وألكن
البر من اتقى وأأتوا البيوت من أبوابها} روأاه ابن أبي حاتم, وأروأاه

العوفي عن ابن عباس بنحوه, وأكذا روأي عن مجاهد وأالزهري
وأقتادة وأإبراهيم النخعي وأالسدي وأالربيع بن أنس, وأقال الحسن

ًا, وأخرج البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفر
من بيته يريد سفره الذي خرج له, ثم بدا له بعد خروأجه أن يقيم

وأيدع سفره, لم يدخل البيت من بابه وألكن يتسوره من قبل ظهره,
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فقال الله تعالى: {وأليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} الَية,

وأقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من
باب البيت, فأنزل الله هذه الَية, وأقال عطاء بن أبي رباح: كان

أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها, وأيروأن
أن ذلك أدنى إلى البر, فقال الله {وأليس البر بأن تأتوا البيوت من

ظهورها} وأل يروأن أن ذلك أدنى إلى البر وأقوله: {وأاتقوا الله
لعلكم تفلحون} أي اتقوا الله, فافعلوا ما أمركم به وأاتركوا ما

ًا إذا وأقفتهم بين يديه فيجازيكم نهاكم عنه {لعلكم تفلحون} غد
على التمام وأالكمال.

ُيِحّب ّلَه لَ  ِإّن ال ْا  َوأ ُد َت ْع َت َوألَ  ُكْم  َن ُلو ِت َقا ُي ِذيَن  ّل ِه ا ّل ِبيِل ال ِفي َس ْا  ُلو ِت َقا َوأ  **
ْيُث ُهْم ّمْن َح ِرُجو َأْخ َوأ ُهم  ُتُمو ْف َثِق ْيُث  ُهْم َح ُلو ُت ْق َوأا ِديَن *   َت ْع ْلُم ا

ِم ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسِج َد ا ْن ُهْم ِع ُلو ِت َقا ُت َوألَ  ْتِل  َق ْل ّد ِمَن ا َأَش َنُة  ْت ِف ْل َوأا ُكْم  َأْخَرُجو

ِريَن * ِف َكا ْل ُء ا ِلَك َجَزآ َذ َك ُهْم  ُلو ُت ْق َفا ُكْم  ُلو َت َقا ِإن  َف ِه  ِفي ُكْم  ُلو ِت َقا ُي ّتَى  َح
ٌءة َن ْت ِف ُكوَن  َت ّتَى لَ  ُهْم َح ُلو ِت َقا َوأ ٌءم *   ٌءر ّرِحي ُفو َغ ّلَه  ِإّن ال َف ْا  ْو َه َت ِإِن ان َف

ِلِميَن  ّظا َلى ال َع ِإلّ  َوأاَن  ْد ُع َفلَ  ْا  َهو َت ْن ِإِن ا َف ِه  ّل ّديُن ل ُكوَن ال َي َوأ
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية في   

قوله تعالى: {وأقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} قال: هذه
أوأل آية نزلت في القتال بالمدينة, فلما نزلت كان رسول الله صالى
الله عليه وأسلم يقاتل من قاتله, وأيكف عمن كف عنه, حتى نزلت

سورة براءة, وأكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, حتى قال:
هذه منسوخة بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وأجدتموهم} وأفي

هذا نظر, لن قوله {الذين يقاتلونكم} إنما هو تهييج وأإغراء
بالعداء الذين همتهم قتال السلم وأأهله, أي كما يقاتلونكم

فاقتلوهم أنتم, كما قال: {وأقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم
كافة} وألهذا قال في الَية: {وأاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأأخرجوهم

من حيث أخرجوكم} أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم, كما
ههمتهم منبعثة على قتالكم, وأعلى إخراجهم من بلدهم التي

ًا.  وأقوله: {وأل تعتدوأا إن الله ل يحب أخرجوكم منها قصاصا
المعتدين} أي قاتلوا في سبيل الله, وأل تعتدوأا في ذلك وأيدخل في

ذلك ارتكاب المناهي, كما قاله الحسن البصري: من المثلة
وأالغلول وأقتل النساء وأالصبيان وأالشيوخ, الذين ل رأي لهم وأل قتال
فيهم, وأالرهبان وأأصاحاب الصوامع, وأتحريق الشجار, وأقتل الحيوان
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لغير مصلحة, كما قال ذلك ابن عباس وأعمر بن عبد العزيز وأمقاتل

بن حيان وأغيرهم, وألهذا جاء في صاحيح مسلم, عن بريدة أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم كان يقول: «اغزوأا في سبيل الله
وأقاتلوا من كفر بالله, اغزوأا وأل تغلوا وأل تغدروأا وأل تمثلوا وأل تقتلوا

الوليد وأل أصاحاب الصوامع» روأاه المام أحمد وأعن ابن عباس
قال: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم إذا بعث جيوشه قال

«اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ل تعتدوأا وأل
تغلوا وأل تمثلوا وأل تقتلوا الولدان وأل أصاحاب الصوامع» روأاه المام
ًا نحوه, وأفي الصحيحين عن ابن أحمد, وألبي داوأد عن أنس مرفوع

عمر قال: وأجدت امرأة في بعض مغازي النبي صالى الله عليه
وأسلم مقتولة, فأنكر رسول الله صالى الله عليه وأسلم قتل النساء
وأالصبيان. وأقال المام أحمد: حدثنا مصعب بن سلم, حدثنا الحلج

عن قيس بن أبي مسلم, عن ربعي بن حراش, قال: سمعت حذيفة
ًا يقول: ضرب لنا رسول الله صالى الله عليه وأسلم أمثالً وأاحد

وأثلثة وأخمسة وأسبعة وأتسعة, وأأحد عشر, فضرب لنا رسول الله
ًا كانوا صالى الله عليه وأسلم منها مثلً وأترك سائرها, قال «إن قوم

أهل ضعف وأمسكنة قاتلهم أهل تجبر وأعداوأة, فأظهر الله أهل
الضعف عليهم, فعمدوأا إلى عدوأهم فاستعملوهم وأسلطوهم,

فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة» هذا حديث حسن السناد,
وأمعناه أن هؤلء الضعفاء لما قدروأا على القوياء فاعتدوأا عليهم

فاستعملوهم فيما ل يليق بهم, أسخطوا الله عليهم بسبب هذا
ًا. وألما كان الجهاد فيه العتداء, وأالحاديث وأالَثار في هذا كثيرة جد

إزهاق النفوس وأقتل الرجال, نبه تعالى على أن ماهم مشتملون
عليه من الكفر بالله وأالشرك به وأالصد عن سبيله, أبلغ وأأشد

وأأعظم وأأطم من القتل, وألهذا قال: {وأالفتنة أشد من القتل} قال
أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وألهذا قال:

{وأالفتنة أشد من القتل}, يقول الشرك أشد من القتل, وأقوله:
{وأل تقاتلوهم عند المسجد الحرام} كما جاء في الصحيحين «إن
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات وأالرض فهو حرام بحرمة

الله إلى يوم القيامة, وألم يحل إل ساعة من نهار وأإنها ساعتي
هذه, حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, ل يعضد شجره وأل يختلي

خله, فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صالى الله عليه وأسلم,
فقولوا إن الله أذن لرسوله وألم يأذن لكم», يعني بذلك صالوات

الله وأسلمه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة, فإنه فتحها عنوة وأقتلت
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ًا لقوله «من أغلق بابه فهو رجال منهم عند الخندمة, وأقيل صالح

آمن, وأمن دخل المسجد فهو آمن, وأمن دخل دار أبي سفيان فهو
آمن» وأقوله: {حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك

جزاء الكافرين} يقول تعالى: وأل تقاتلوهم عند المسجد الحرام إل
ًا للصائل, أن يبدؤوأكم بالقتال فيه, فلكم حينئذ قتالهم وأقتلهم دفع

كما بايع النبي صالى الله عليه وأسلم أصاحابه يوم الحديبية تحت
الشجرة على القتال, لما تألبت عليه بطون قريش وأمن وأالهم من
أحياء ثقيف وأالحابيش عامئذ, ثم كف الله القتال بينهم فقال {وأهو

الذي كف أيديهم عنكم وأأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن
أظفركم عليهم} وأقال {وألول رجال مؤمنون وأنساء مؤمنات لم

تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في
ًا} ًا أليم رحمته من يشاء, لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروأا منهم عذاب

وأقوله: {فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم} أي فإن تركوا القتال في
الحرم وأأنابوا إلى السلم وأالتوبة, فإن الله يغفر ذنوبهم وألو كانوا
قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى ل يتعاظمه ذنب أن

يغفره لمن تاب منه إليه, ثم أمر الله بقتال الكفار {حتى ل تكون
فتنة}, أي شرك قاله ابن عباس وأأبو العالية وأمجاهد وأالحسن

وأقتادة وأالربيع وأمقاتل بن حيان وأالسدي وأزيد بن أسلم {وأيكون
الدين لله} أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الديان,
كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الشعري قال: سئل النبي

صالى الله عليه وأسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وأيقاتل حمية
وأيقاتل رياء, أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون

كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وأفي الصحيحين «أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله, فإذا قالوها عصموا مني

دماءهم وأأموالهم إل بحقها وأحسابهم على الله».
وأقوله: {فإن انتهوا فل عدوأان إل على الظالمين} يقول تعالى  

فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وأقتال المؤمنين فكفوا عنهم,
فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم وأل عدوأان إل على الظالمين,
وأهذا معنى قول مجاهد أن ل يقاتل إل من قاتل أوأ يكون تقديره
فإن انتهوا تخلصوا من الظلم وأهو الشرك, فل عدوأان عليهم بعد

ذلك, وأالمراد بالعدوأان ههنا المعاقبة وأالمقاتلة كقوله: {فمن
اعتدى عليكم فاعتدوأا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وأقوله: {وأجزاء
سيئة سيئة مثلها} {وأإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وألهذا
قال عكرمة وأقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول ل إله إل الله, وأقال
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البخاري: قوله: {وأقاتلوهم حتى ل تكون فتنة} الَية, حدثنا محمد

بن بشار, حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع, عن ابن عمر
قال: أتاه رجلن في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا وأأنت

ابن عمر وأصااحب النبي صالى الله عليه وأسلم فما يمنعك أن
تخرج ؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي, قال: ألم يقل الله

{وأقاتلوهم حتى ل تكون فتنة} ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة
وأكان الدين لله, وأأنتم تريدوأن أن تقاتلوا حتى تكون فتنة, وأحتى

يكون الدين لغير الله, وأزاد عثمان بن صاالح عن ابن وأهب, أخبرني
فلن وأحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري, أن بكير بن عبد
الله حدثه عن نافع, أن رجلً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن

ًا وأتترك الجهاد في سبيل ًا وأتقيم عام ما حملك على أن تحج عام
الله عز وأجل, وأقد علمت ما رغب الله فيه ؟ فقال: يا ابن أخي بني

السلم على خمس: اليمان بالله وأرسوله وأالصلوات الخمس
وأصايام رمضان وأأداء الزكاة وأحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن,

أل تسمع ما ذكر الله في كتابه, {وأإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فأصالحوا بينهما, فإن بغت إحداهما على الخرى فقاتلوا التي تبغي

حتى تفيء إلى أمر الله} {وأقاتلوهم حتى ل تكون فتنة} قال فعلنا
على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأكان السلم قليلً,

فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أوأ عذبوه, حتى كثر السلم
فلم تكن فتنة, قال فما قولك في علي وأعثمان ؟ قال: أما عثمان

فكان الله عفا عنه, وأأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه, وأأما علي فابن
عّم رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأختنه, فأشار بيده, فقال:

هذا بيته حيث تروأن.

َى َد َت ْع َفَمِن ا ٌءص  ِقَصا ْلُحُرَماُت  َوأا ِم  ْلَحَرا ِر ا ْه ِبالّش ْلَحَراُم  ْهُر ا ** الّش
َأّن ْا  َلُمو ْع َوأا ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا ُكْم  ْي َل َع َى  َد َت ْع ْثِل َما ا ِبِم ِه  ْي َل َع ْا  ُدوأ َت ْع َفا ُكْم  ْي َل َع

ِقيَن ّت ْلُم َع ا ّلَه َم  ال
قال عكرمة: عن ابن عباس وأالضحاك وأالسدي وأقتادة وأمقسم   

وأالربيع بن أنس وأعطاء وأغيرهم, لما سار رسول الله صالى الله
ًا في سنة ست من الهجرة وأحبسه المشركون عليه وأسلم, معتمر
عن الدخول وأالوصاول إلى البيت وأصادوأه بمن معه من المسلمين,

على الدخول من في ذي القعدة وأهو شهر حرام حتى قاضاهم
قابل, فدخلها في السنة الَتية هو وأمن كان من المسلمين, وأأقصه
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الله منهم, فنزلت في ذلك هذه الَية {الشهر الحرام بالشهر

الحرام وأالحرمات قصاص} وأقال المام أحمد: حدثنا إسحاق بن
عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله,
قال: لم يكن رسول الله صالى الله عليه وأسلم يغزوأ في الشهر
الحرام, إل أن يغزى وأتغزوأا, فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا

إسناد صاحيح: وألهذا لما بلغ النبي صالى الله عليه وأسلم, وأهو مخيم
بالحديبية أن عثمان قتل, وأكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين,

ًا وأأربعمائة تحت الشجرة, على قتال بايع أصاحابه وأكانوا ألف
المشركين, فلما بلغه أن عثمان لم يقتل, كف عن ذلك وأجنح إلى

المسالمة وأالمصالحة, فكان ما كان. وأكذلك لما فرغ من قتال
هوازن يوم حنين, وأتحصن فلهم بالطائف, عدل إليها فحاصارها,
وأدخل ذوأ القعدة وأهو محاصار لها بالمنجنيق, وأاستمر عليه إلى
ًا كما ثبت في الصحيحين عن أنس, فلما كثر كمال أربعين يوم

ًا إلى مكة القتل في أصاحابه انصرف عنها وألم تفتح, ثم كر راجع
وأاعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين, وأكانت عمرته هذه

ًا, عام ثمان صالوات الله وأسلمه عليه وأقوله: في ذي القعدة أيض
{فمن اعتدى عليكم فاعتدوأا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أمر

بالعدل حتى في المشركين, كما قال: {وأإن عاقبتم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتم به} وأقال: {وأجزاء سيئة سيئة مثلها} وأروأى علي بن

أبي طلحة, عن ابن عباس أن قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوأا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم}, نزلت بمكة حيث ل شوكة وأل جهاد,
ثم نسخ بآية القتال بالمدينة, وأقد رد هذا القول ابن جرير, وأقال:

بل الَية مدنية بعد عمرة القضية وأعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله,
وأقوله: {وأاتقوا الله وأاعلموا أن الله مع المتقين} أمر لهم بطاعة
الله وأتقواه, وأإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر وأالتأييد في

الدنيا وأالَخرة.

ِإّن ْا  َو ُن َأْحِس َوأ ِة  َك ُل ْه ّت َلى ال ِإ ُكْم  ِدي ْي أ
َ ِب ْا  ُقو ْل ُت َوألَ  ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ْا  ُقو ْنِف َأ َوأ  **

ِنيَن ْلُمْحِس ُيِحّب ا ّلَه   ال
قال البخاري: حدثناإسحاق أخبرنا النضر, أخبرنا شعبة عن   

سليمان, سمعت أبا وأائل عن حذيقة {وأأنفقوا في سبيل الله وأل
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: نزلت في النفقة, وأروأاه ابن أبي

حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوأية عن العمش
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عباس وأمجاهد وأعكرمة وأسعيد بن به, مثله قال وأروأي عن ابن

جبير وأعطاء وأالضحاك وأالحسن وأقتادة وأالسدي وأمقاتل بن حيان
نحو ذلك, وأقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم
أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على

صاف العدوأ حتى خرقه, وأمعنا أبو أيوب النصاري, فقال ناس: ألقى
بيده إلى التهلكة, فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الَية, إنما نزلت

فينا, صاحبنا رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأشهدنا معه المشاهد
ًا وأنصرناه, فلما فشا السلم وأظهر, اجتمعنا معشر النصار نجي
فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صالى الله عليه وأسلم وأنصره,

حتى فشا السلم وأكثر أهله, وأكنا قد آثرناه على الهلين وأالموال
وأالوألد, وأقد وأضعت الحرب أوأزارها فنرجع إلى أهلينا وأأوألدنا,

فنقيم فيهما, فنزل فينا {وأأنفقوا في سبيل الله وأل تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة}, فكانت التهلكة في القامة في الهل وأالمال وأترك

الجهاد. روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأالنسائي وأعبد بن حميد, في
تفسيره, وأابن أبي حاتم وأابن جرير وأابن مردوأيه وأالحافظ أبو يعلى

في مسنده, وأابن حبان في صاحيحه وأالحاكم في مستدركه, كلهم
من حديث يزيد بن أبي حبيب به, وأقال الترمذي حسن صاحيح

غريب, وأقال الحاكم على شرط الشيخين وألم يخرجاه. وألفظ أبي
داوأد عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وأعلى أهل مصر

ُد فضالة بن عبيد, فخرج ُيري عقبة بن عامر, وأعلى أهل الشام رجل 
من المدينة صاف عظيم من الروأم, فصففنا لهم فحمل رجل من

المسلمين على الروأم حتى دخل فيهم, ثم خرج إلينا فصاح الناس
إليه, فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: يا
أيها الناس, إنكم لتتأوألون هذه الَية على غير التأوأيل وأإنما نزلت
فينا معشر النصار, إنا لما أعز الله دينه وأكثر ناصاروأه, قلنا فيما

بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فاصالحناها, فأنزل الله هذه الَية, وأقال
أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي, قال: قال رجل للبراء
بن عازب, إن حملت على العدوأ وأحدي فقتلوني, أكنت ألقيت بيدي
إلى التهلكة ؟ قال: ل, قال الله لرسوله: {فقاتل في سبيل الله ل
تكلف إل نفسك} وأإنما هذه في النفقة, روأاه ابن مردوأيه وأأخرجه

الحاكم في مستدركه, من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به,
وأقال صاحيح على شرط الشيخين وألم يخرجاه, وأروأاه الترمذي

وأقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء, فذكره وأقال بعد قوله
{ل تكلف إل نفسك}, وألكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي
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بيده إلى التهلكة وأل يتوب, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا
أبو صاالح, كاتب الليث, حدثني الليث, حدثنا عبد الرحمن بن خالد
بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن نمير بن عبد الرحمن

بن الحارثا بن هشام أن عبد الرحمن السود بن عبد يغوثا, أخبره
أنهم حاصاروأا دمشق فانطلق رجل من أزد شنوءة, فأسرع إلى

العدوأ وأحده ليستقبل, فعاب ذلك عليه المسلمون, وأرفعوا حديثه
إلى عمروأ بن العاص, فأرسل إليه عمروأ فرده, وأقال عمروأ: قال

الله: {وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, وأقال عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس, في قوله تعالى: {وأأنفقوا في سبيل
الله وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, قال: ليس ذلك في القتال, إنما

هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله وأل تلق
بيدك إلى التهلكة, قال حماد بن سلمة, عن داوأد, عن الشعبي عن
الضحاك بن أبي جبير, قال: كانت النصار يتصدقون وأينفقون من

أموالهم, فأصاابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله,
فنزلت: {وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وأقال الحسن البصري {وأل

تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: هو البخل, وأقال سماك بن حرب
عن النعمان بن بشير, في قوله: {وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة},
أن يذنب الرجل الذنب فيقول: ل يغفر لي, فأنزل الله: {وأل تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة وأأحسنوا إن الله يحب المحسنين} روأاه ابن

مردوأيه, وأقال ابن أبي حاتم, وأروأي عن عبيدة السلماني وأالحسن
وأابن سيرين وأأبي قلبة نحو ذلك, يعني نحو قول النعمان بن بشير,
أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه ل يغفر له, فيلقي بيده إلى

التهلكة, أي يستكثر من الذنوب فيهلك. وألهذا روأى علي بن أبي
طلحة, عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله, وأقال ابن أبي حاتم

ًا حدثنا يونس حدثنا ابن وأهب, أخبرني أبو صاخر وأابن جرير, جميع
عن القرظي محمد بن كعب, أنه كان يقول في هذه الَية: {وأل

تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال: كان القوم في سبيل الله, فيتزوأد
ًا من الَخر, أنفق البائس من زاده حتى ل الرجل, فكان أفضل زاد
يبقى من زاده شيء, أحب أن يواسي صااحبه فأنزل الله {وأأنفقوا

في سبيل الله وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}, وأقال ابن وأهب
ًا: أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله أيض
{وأأنفقوا في سبيل الله وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وأذلك أن

رجالً يخرجون في بعوثا يبعثها رسول الله صالى الله عليه وأسلم,
بغير نفقة, فإما أن يقطع بهم وأإما كانوا عيالً, فأمرهم الله أن
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يستنفقوا من المشي. وأقال لمن بيده فضل {وأأحسنوا إن الله

يحب المحسنين}. وأمضمون الَية المر بالنفاق في سبيل الله, في
سائر وأجوه القربات وأوأجوه الطاعات, وأخاصاة صارف الموال في

قتال العداء, وأبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوأهم, وأالخبار
عن ترك فعل ذلك بأنه هلك وأدمار لمن لزمه وأاعتاده, ثم عطف

بالمر بالحسان, وأهو أعلى مقامات الطاعة, فقال: {وأأحسنوا إن
الله يحب المحسنين}.

ْدِي َه ْل ْيَسَر ِمَن ا َت َفَما اْس ُتْم  ُأْحِصْر ِإْن  َف ِه  ّل َة ل ُعْمَر ْل َوأا ْلَحّج  ْا ا ِتّمو َأ َوأ  **
ًا ِريض ُكم ّم َكاَن ِمن َفَمن  ّلُه  ُي َمِح ْد َه ْل َغ ا ُل ْب َي ّتَى  ُكْم َح ُؤوأَس ْا ُر ُقو ِل َتْح َوألَ 
ُتْم َأِمن َذآ  ِإ َف ُنُسٍك  ْوأ  َأ ٍة  َق َد ْوأ صَا َأ ٍم  َيا ٌءة ّمن صِا َي ْد ِف َف ِه  ْأِس ًذى ّمن ّر َأ ِه  ِب ْوأ  َأ

ْد َيِج ّلْم  َفَمن  ْدِي  َه ْل ْيَسَر ِمَن ا َت َفَما اْس ْلَحّج  َلى ا ِإ ِة  ُعْمَر ْل ِبا َع  ّت َتَم َفَمن 
ِلَك َذ ٌءة  َل َكاِم ٌءة  َعَشَر ْلَك  ِت ُتْم  ْع َذا َرَج ِإ ٍة  َع ْب َوأَس ْلَحّج  ِفي ا ٍم  ّيا َأ ِة  َث َثل َياُم  َفِص
َأّن ْا  َلُمو ْع َوأا ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا ِم  ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسِج ِري ا ُلُه َحاِض ْه َأ ُكْن  َي ّلْم  ِلَمن 

َقاِب  ِع ْل ُد ا ِدي ّلَه َش ال
لما ذكر تعالى أحكام الصيام, وأعطف بذكر الجهاد, شرع في   

بيان المناسك فأمر بإتمام الحج وأالعمرة, وأظاهر السياق إكمال
أفعالهما بعد الشروأع فيهما, وألهذا قال بعده: فإن أحصرتم, أي

صاددتم عن الوصاول إلى البيت, وأمنعتم من إتمامهما, وألهذا اتفق
الحج وأالعمرة ملزم, سواء قيل العلماء, على أن الشروأع في

بوجوب العمرة أوأ باستحبابها, كما هما قولن للعلماء, وأقد ذكرناهما
بدلئلهما في كتابنا الحكام, مستقصى وألله الحمد وأالمنة, وأقال

شعبة: عن عمروأ بن مرة, عن عبد الله بن سلمة, عن علي أنه قال
أن تحرم من: في هذه الَية: {وأأتموا الحج وأالعمرة لله}, قال

دوأيرة أهلك, وأكذا قال ابن عباس وأسعيد بن جبير وأطاوأس, وأعن
سفيان الثوري أنه قال في هذه الَية: إتمامها أن تحرم من أهلك, ل
تريد إل الحج وأالعمرة وأتهل من الميقات, ليس أن تخرج لتجارة وأل

ًا من مكة, قلت لو حججت أوأ أعمرت, لحاجة, حتى إذا كنت قريب
وأذلك يجزيء, وألكن التمام أن تخرج له وأل تخرج لغيره, وأقال

ًا من الميقات, وأقال عبد الرزاق: مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميع
أخبرنا معمر عن الزهري, قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله

{وأأتموا الحج وأالعمرة لله} من تمامهما أن تفرد كل وأاحد منهما
من الَخر, وأأن تعتمر في غير أشهر الحج, إن الله تعالى يقول:
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الحج أشهر معلومات, وأقال هشام عن ابن عون: سمعت القاسم

بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة, فقيل له:
فالعمرة في المحرم ؟ قال: كانوا يروأنها تامة, وأكذا روأي عن قتادة
بن دعامة رحمهما الله, وأهذا القول فيه نظر لنه قد ثبت أن رسول

الله صالى الله عليه وأسلم, اعتمر أربع عمر, كلها في ذي القعدة,
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست, وأعمرة القضاء في ذي

القعدة سنة سبع, وأعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان
ًا في ذي القعدة سنة عشر وأعمرته التي مع حجته أحرم بهما مع

وأما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته, وألكن قال لم هانىء: «عمرة
في رمضان تعدل حجة معي», وأما ذاك إل لنها قد عزمت على
الحج معه عليه السلم, فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر, كما هو

مبسوط في الحديث عند البخاري وأنص سعيد بن جبير على أنه من
خصائصها, وأالله أعلم.

وأقال السدي في قوله: {وأأتموا الحج وأالعمرة لله} أي أقيموا  
الحج وأالعمرة, وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:
{وأأتموا الحج وأالعمرة لله}, يقول: من أحرم بحج أوأ بعمرة فليس

له أن يحل, حتى يتمهما تمام الحج, يوم النحر إذا رمى جمرة
العقبة, وأطاف بالبيت وأبالصفا وأالمروأة فقد حل. وأقال قتادة عن

زرارة, عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة, وأالعمرة الطواف, وأكذا
روأى العمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: {وأأتموا الحج

وأالعمرة لله}, قال: هي قراءة عبد الله وأأتموا الحج وأالعمرة إلى
البيت ل يجاوأز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن

جبير, فقال كذلك قال ابن عباس. وأقال سفيان عن العمش عن
إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأأقيموا الحج وأالعمرة إلى البيت,

ًا, عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم, أنه وأكذاروأى الثوري أيض
قرأ: وأأقيموا الحج وأالعمرة إلى البيت. وأقرأ الشعبي: {وأأتموا الحج
وأالعمرة لله} برفع العمرة, وأقال: ليست بواجبة. وأروأي عنه خلف

ذلك, وأقد وأردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة, عن أنس
وأجماعة من الصحابة, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, جمع
في إحرامه بحج وأعمرة, وأثبت عنه في الصحيح أنه قال لصاحابه:
ًا: «من كان معه هدي فليهل بحج وأعمرة», وأقال في الصحيح أيض

«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
وأقد روأى المام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزوأل هذه الَية  

ًا, فقال: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا أبو عبد الله ًا غريب حديث
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الهروأي, حدثنا غسان الهروأي, حدثنا إبراهيم ابن طهمان, عن عطاء

عن صافوان بن أمية, أنه قال: جاء رجل إلى النبي صالى الله عليه
وأسلم متضمخ بالزعفران, عليه جبة, فقال: كيف تأمرني يا رسول
الله في عمرتي قال: فأنزل الله {وأأتموا الحج وأالعمرة لله} فقال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «أين السائل عن العمرة» ؟
فقال: ها أنا ذا, فقال له «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل وأاستنشق ما
ًا في حجك فاصانعه في عمرتك» هذا استطعت, ثم ما كنت صاانع
حديث غريب وأسياق عجيب, وأالذي وأرد في الصحيحين عن يعلى
بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صالى الله عليه وأسلم

وأهو بالجعرانة, فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وأعليه جبة
وأخلوق ؟ فسكت رسول الله صالى الله عليه وأسلم, ثم جاءه

الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين السائل ؟ فقال ها أنا ذا, فقال «أما
ًا في الجبة فانزعها, وأأما الطيب الذي بك فاغسله, ثم ما كنت صاانع
حجك فاصانعه في عمرتك» وألم يذكر فيه الغسل وأالستنشاق, وأل

ذكر نزوأل هذه الَية, وأهو عن يعلى بن أمية ل صافوان بن أمية,
فالله أعلم.

وأقوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ذكروأا أن هذه  
الَية نزلت في سنة ست, أي عام الحديبية حين حال المشركون
بين رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأبين الوصاول إلى البيت,
وأأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها, وأأنزل لهم رخصة أن

يذبحوا ما معهم من الهدي, وأكان سبعين بدنة, وأأن يحلقوا رؤوأسهم
وأأن يتحللوا من إحرامهم, فعند ذلك أمرهم عليه السلم أن يحلقوا
ًا للنسخ, حتى خرج فحلق رؤوأسهم وأأن يتحللوا, فلم يفعلوا انتظار
رأسه ففعل الناس, وأكان منهم من قصر رأسه وألم يحلقه, فلذلك

قال صالى الله عليه وأسلم «رحم الله المحلقين» قالوا:
وأالمقصرين يا رسول الله ؟ فقال في الثالثة «وأالمقصرين», وأقد

ًا كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة, وأكانوا ألف
وأأربعمائة, وأكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم, وأقيل بل كانوا على
طرف الحرم, فالله أعلم, وألهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر
بالعدوأ فل يتحلل إل من حصره عدوأ ل مرض وأل غيره على قولين,

فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري,
حدثنا سفيان عن عمروأ بن دينار عن ابن عباس, وأابن طاوأس عن

أبيه عن ابن عباس, وأابن أبي نجيح عن ابن عباس, أنه قال: ل
حصر إل حصر العدوأ, فأما من أصاابه مرض أوأ وأضع أوأ ضلل فليس
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ًا, عليه شيء, إنما قال الله تعالى: {فإذا أمنتم} فليس المن حصر

قال: وأروأي عن ابن عمر وأطاوأس وأالزهري وأزيد بن أسلم نحو
ذلك, وأالقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدوأ أوأ مرض أوأ

ضلل, وأهو التوهان عن الطريق أوأ نحو ذلك, قال المام أحمد:
حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي
كثير, عن عكرمة, عن الحجاج بن عمروأ النصاري, قال: سمعت

رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول «من كسر أوأ وأجع أوأ عرج
فقد حل وأعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك لبن عباس وأأبي

هريرة فقال: صادق, وأأخرجه أصاحاب الكتب الربعة من حديث
يحيى بن أبي كثير به, وأفي روأاية لبي داوأد وأابن ماجه: من عرج أوأ

كسر أوأ مرض, فذكر معناه. وأروأاه ابن أبي حاتم عن الحسن بن
عرفة, عن إسماعيل بن علية, عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف
به, ثم قال: وأروأي عن ابن مسعود وأابن الزبير وأعلقمة وأسعيد بن

المسيب وأعروأة بن الزبير وأمجاهد وأالنخعي وأعطاء وأمقاتل بن
حيان الحصار من عدوأ أوأ مرض أوأ كسر وأقال الثوري الحصار من

كل شيء آذاه وأثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله
صالى الله عليه وأسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد

المطلب, فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأأنا شاكية, فقال
«حجي وأاشترطي أن محلي حيث حبستني» وأروأاه مسلم عن ابن
عباس بمثله, فذهب من ذهب من العلماء إلى صاحة الشتراط في

الحج لهذا الحديث, وأقد علق المام محمد بن إدريس الشافعي
القول بصحة هذا المذهب على صاحة هذا الحديث, قال البيهقي

وأغيره من الحفاظ: وأقد صاح وألله الحمد.
وأقوله {فما استيسر من الهدي} قال المام مالك: عن جعفر بن  

محمد عن أبيه, عن علي بن أبي طالب, أنه كان يقول: {فما
استيسر من الهدي} شاة, وأقال ابن عباس: الهدي من الزوأاج

الثمانية من البل وأالبقر وأالمعز وأالضأن, وأقال الثوري عن حبيب,
عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس في قوله {فما استيسر من

الهدي} قال: شاة, وأكذا قال عطاء وأمجاهد وأطاوأس وأأبو العالية
وأمحمد بن علي بن الحسين وأعبد الرحمن بن القاسم وأالشعبي

وأالنخعي وأالحسن وأقتادة وأالضحاك وأمقاتل بن حيان وأغيرهم: مثل
ذلك, وأهو مذهب الئمة الربعة, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو

سعيد الشج, حدثنا أبو خالد الحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم
عن عائشة وأابن عمر: أنهما كانا ل يريان ما استيسر من الهدي إل
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من البل وأالبقر. قال: وأروأي عن سالم وأالقاسم وأعروأة بن الزبير

وأسعيد بن جبير نحو ذلك (قلت) وأالظاهر أن مستند هؤلء فيما
ذهبوا إليه قصة الحديبية, فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في

تحلله ذلك شاة, وأإنما ذبحوا البل وأالبقر, ففي الصحيحين عن
جابر, قال: أمرنا رسول الله صالى الله عليه وأسلم أن نشترك في
البل وأالبقر كل سبعة منا في بقرة, وأقال عبد الرزاق: أخبرنامعمر

عن ابن طاوأس عن أبيه, عن ابن عباس في قوله {فما استيسر
من الهدي} قال: بقدر يسارته, وأقال العوفي, عن ابن عباس: إن

ًا فمن البل, وأإل فمن البقر, وأإل فمن الغنم. وأقال كان موسر
هشام بن عروأة عن أبيه {فما استيسر من الهدي} قال: إنما ذلك

فيما بين الرخص وأالغلء, وأالدليل على صاحة قول الجمهور فيما
ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الحصار أن الله أوأجب ذبح ما

ًا, وأالهدي من استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هدي
بهيمة النعام, وأهي البل وأالبقر وأالغنم, كما قاله الحبر البحر

ترجمان القرآن وأابن عم رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأقد
ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

ًا. أهدى النبي صالى الله عليه وأسلم مرة غنم
وأقوله {وأل تحلقوا رؤوأسكم حتى يبلغ الهدي محله} معطوف  

ًا على قوله على قوله {وأأتموا الحج وأالعمرة لله} وأليس معطوف
{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} كما زعمه ابن جرير رحمه

الله, لن النبي صالى الله عليه وأسلم وأأصاحابه عام الحديبية لما
حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم, حلقوا وأذبحوا هديهم

خارج الحرم, فأما في حال المن وأالوصاول إلى الحرم فل يجوز
الحلق {حتى يبلغ الهدي محله} وأيفرغ الناسك من أفعال الحج

ًا أوأ ًا, أوأ من فعل أحدهما إن كان منفرد وأالعمرة إن كان قارن
ًا, كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول متمتع

الله, ما شأن الناس حلوا من العمرة, وألم تحل أنت من عمرتك ؟
فقال «إني لبدت رأسي وأقلدت هديي, فل أحل حتى أنحر».

ًا أوأ به أذى من رأسه ففدية من   وأقوله {فمن كان منكم مريض
صايام أوأ صادقة أوأ نسك} قال البخاري: حدثنا آدم, حدثنا شعبة عن
عبد الرحمن بن الصابهاني, سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت

إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ـ يعني مسجد الكوفة ـ
فسألته عن فدية من صايام, فقال: حملت إلى النبي صالى الله عليه
وأسلم, وأالقمل يتناثر على وأجهي, فقال «ما كنت أرى أن الجهد بلغ
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بك هذا, أما تجد شاة» ؟ قلت: ل, قال: «صام ثلثة أيام أوأ أطعم

ستة مساكين, لكل مسكين نصف صااع من طعام, وأاحلق رأسك»
فنزلت فّي خاصاة وأهي لكم عامة وأقال المام أحمد: حدثنا

إسماعيل, حدثنا أيوب عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى,
عن كعب بن عجرة, قال: أتى علّي النبي صالى الله عليه وأسلم وأأنا

ُأوأقد تحت قدر وأالقمل يتناثر على وأجهي, أوأ قال حاجبي, فقال

«يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم, قال «فاحلقه, وأصام ثلثة أيام,
أوأ أطعم ستة مساكين, أوأ أنسك نسيكة» قال أيوب: ل أدري
ًا: حدثنا هشيم, حدثنا أبو بشر عن بأيتهن بدأ, وأقال أحمد أيض

مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن عجرة, قال:
كنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم بالحديبية وأنحن محرمون
وأقد حصره المشركون, وأكانت لي وأفرة, فجعلت الهوام تساقط

على وأجهي, فمر علّي النبي صالى الله عليه وأسلم فقال: «أيؤذيك
هوام رأسك» ؟ فأمره أن يحلق قال: وأنزلت هذه الَية {فمن كان

ًا أوأ به أذى من رأسه ففدية من صايام أوأ صادقة أوأ منكم مريض
نسك} وأكذا روأاه عفان عن شعبة عن أبي بشر وأهو جعفر بن

¹إياس به, وأعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به
 وأروأاه¹وأعن شعبة عن داوأد عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه

المام مالك عن حميد بن قيس, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى, عن كعب بن عجرة, فذكره نحوه, وأقال سعد بن إسحاق

بن كعب بن عجرة عن أبان بن صاالح, عن الحسن البصري: أنه
سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة, وأروأاه ابن مردوأيه, وأروأي

ًا من حديث عمر بن قيس وأهو ضعيف عن عطاء عن ابن أيض
عباس, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «النسك شاة,

وأالصيام ثلثة أيام, وأالطعام فرق بين ستة» وأكذا روأي عن علي
وأمحمد بن كعب وأعكرمة وأإبراهيم وأمجاهد وأعطاء وأالسدي وأالربيع
بن أنس, وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد العلى, أخبرنا
عبد الله بن وأهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك
الجزري, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب بن
عجرة: أنه كان مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم فآذاه القمل

في رأسه, فأمره رسول الله صالى الله عليه وأسلم أن يحلق رأسه,
وأقال: «صام ثلثة أيام, أوأ أطعم ستة مساكين, مدين مدين لكل

إنسان, أوأ أنسك شاة, أي ذلك فعلت أجزأ عنك» وأهكذا روأى ليث
بن أبي سليم عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله {ففدية من
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صايام أوأ صادقة أوأ نسك} قال: إذا كان أوأ فأيه أخذت أجزأ عنك,

قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن مجاهد وأعكرمة وأعطاء وأطاوأس
وأالحسن وأحميد العرج وأإبراهيم وأالنخعي وأالضحاك نحو ذلك.

(قلت) وأهو مذهب الئمة الربعة, وأعامة العلماء أنه يخير في هذا
المقام, إن شاء صاام وأإن شاء تصدق بفرق, وأهو ثلثة آصاع لكل

مسكين نصف صااع وأهو مدان, وأإن شاء ذبح شاة وأتصدق بها على
الفقراء أّي ذلك فعل أجزأه, وألما كان لفظ القرآن في بيان

الرخصة جاء بالسهل فالسهل {ففدية من صايام أوأ صادقة أوأ
نسك} وألما أمر النبي صالى الله عليه وأسلم كعب بن عجرة بذلك,

أرشده إلى الفضل فالفضل, فقال: أنسك شاة, أوأ أطعم ستة
مساكين, أوأ صام ثلثة أيام, فكل حسن في مقامه, وألله الحمد

وأالمنة. وأقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو بكر بن عياش,
قال: ذكر العمش, قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الَية

{ففدية من صايام أوأ صادقة أوأ نسك} فأجابه بقول يحكم عليه
طعام, فإن كان عنده اشترى شاة, وأإن لم يكن قومت الشاة

ًا, دراهم وأجعل مكانها طعام فتصدق, وأإل صاام لكل نصف صااع يوم
قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر, قال: لما قال لي سعيد
بن جبير: من هذا ما أظرفه ؟ قال: قلت: هذا إبراهيم, فقال: ما
أظرفه كان يجالسنا, قال: فذكرت ذلك لبراهيم قال: فلما قلت:
ًا: حدثنا ابن أبي عمران, يجالسنا انتفض منها, وأقال ابن جرير أيض

حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه, عن أشعث, عن الحسن في قوله
{ففدية من صايام أوأ صادقة أوأ نسك} قال: إذا كان بالمحرم أذى

من رأسه, حلق وأافتدى بأي هذه الثلثة شاء, وأالصيام عشرة أيام,
ًا من وأالصدقة على عشرة مساكين, كل مسكين مكوكين: مكوك

ًا من بر, وأالنسك شاة, وأقال قتادة عن الحسن تمر, وأمكوك
وأعكرمة في قوله {ففدية من صايام أوأ صادقة أوأ نسك} قال:

إطعام عشرة مساكين, وأهذان القولن من سعيد بن جبير وأعلقمة
وأالحسن وأعكرمة, قولن غريبان فيهما نظر, لنه قد ثبتت السنة

في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلثة أيام ل ستة, أوأ إطعام ستة
مساكين, أوأ نسك شاة, وأأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق
القرآن, وأأما هذا الترتيب فإنما هو معروأف في قتل الصيد كما هو

نص القرآن وأعليه أجمع الفقهاء هناك بخلف هذا, وأالله أعلم. وأقال
هشام: أخبرنا ليث عن طاوأس أنه كان يقول: ما كان من دم أوأ
طعام فبمكة, وأما كان من صايام فحيث شاء, وأكذا قال مجاهد
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وأعطاء وأالحسن, وأقال هشام: أخبرنا حجاج وأعبد الملك وأغيرهما

عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة, وأما كان من طعام
وأصايام فحيث شاء, وأقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب

بن خالد, أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر, قال: حج عثمان بن
عفان وأمعه علي وأالحسين بن علي فارتحل عثمان, قال أبو أسماء

وأكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وأناقته عند رأسه, قال:
فقلت: أيها النائم, فاستيقظ فإذا الحسين بن علي, قال: فحمله

ابن جعفر حتى أتينا به السقيا, قال: فأرسل إلي علي وأمعه أسماء
ًا من عشرين ليلة, قال: قال علي بنت عميس, قال: فمرضناه نحو
للحسين ما الذي تجد ؟ قال: فأوأمأ بيده إلى رأسه, قال: فأمر به
علي فحلق رأسه, ثم دعا ببدنة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن
الحلق, ففيه أنه نحرها دوأن مكة. وأإن كانت عن التحلل فواضح.

وأقوله {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من  
ًا الهدي} أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتع
بالعمرة إلى الحج, وأهو يشمل من أحرم بهما, أوأ أحرم بالعمرة

أوألً, فلما فرغ منها أحرم بالحج, وأهذا هو التمتع الخاص, وأهو
المعروأف في كلم الفقهاء, وأالتمتع العام يشمل القسمين, كما

دلت عليه الحاديث الصحاح, فإن من الروأاة من يقول: تمتع رسول
الله صالى الله عليه وأسلم وأآخر يقول: قرن وأل خلف أنه ساق

ًا, وأقال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي
الهدي} أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي, وأأقله شاة, وأله أن يذبح

البقر, لن رسول الله صالى الله عليه وأسلم ذبح عن نسائه البقر,
وأقال الوأزاعي, عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي

هريرة: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم ذبح البقر عن نسائه
وأكن متمتعات, روأاه أبو بكر بن مردوأيه, وأفي هذا دليل على

مشروأعية التمتع, كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين,
قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وأفعلناها مع رسول الله صالى

الله عليه وأسلم, ثم لم ينزل قرآن يحرمها وألم ينه عنها, حتى مات,
قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر, وأهذا الذي قاله

ًا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع البخاري قد جاء مصرح
وأيقول: إن نأخذ بكتاب الله يأمر بالتمام, يعني قوله {وأأتموا الحج
وأالعمرة لله} وأفي نفس المر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى

ًا لها, إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين عنها محرم
وأمعتمرين, كما قد صارح به رضي الله عنه.  وأقوله {فمن لم يجد
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فصيام ثلثة أيام في الحج وأسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}

ًا فليصم ثلثة أيام في الحج, أي في يقول تعالى: فمن لم يجد هدي
أيام المناسك, قال العلماء: وأالوألى أن يصومها قبل عرفة في

العشر, قاله, عطاء, أوأ من حين يحرم قاله ابن عباس وأغيره لقوله
في الحج, وأمنهم من يجوز صايامها من أوأل شوال, قاله طاوأس

وأمجاهد وأغير وأاحد, وأجوز الشعبي صايام يوم عرقة وأقبله يومين,
وأكذا قال مجاهد وأسعيد بن جبير وأالسدي وأعطاء وأطاوأس وأالحكم

وأالحسن وأحماد وأإبراهيم وأأبو جعفر الباقر وأالربيع وأمقاتل بن
ًا فعليه صايام حيان, وأقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هدي

ثلثة أيام في الحج قبل يوم عرفة, فإذا كان يوم عرفة الثالث, فقد
تم صاومه, وأسبعة إذا رجع إلى أهله, وأكذا روأى أبو إسحاق عن
ًا قبل التروأية, وأيوم التروأية, وأبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوم

ًا: فلو وأيوم عرفة وأكذا روأى جعفر بن محمد عن أبيه, عن علي أيض
لم يصمها أوأ بعضها قبل العيد, فهل يجوز أن يصومها في أيام

ًا, القديم التشريق ؟ فيه قولن للعلماء وأهما للمام الشافعي أيض
منهما: أنه يجوز له صايامها لقول عائشة وأابن عمر في صاحيح

البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إل لمن لم يجد
الهدي هكذا روأاه مالك عن الزهري عن عروأة عن عائشة وأعن

سالم عن ابن عمر وأقد روأي من غير وأجه عنهما, وأروأاه سفيان عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي, أنه كان يقول: من فاته صايام
ثلثة أيام في الحج, صاامهن أيام التشريق, وأبهذا يقول عبيد بن

عمير الليثي عن عكرمة وأالحسن البصري وأعروأة بن الزبير, وأإنما
قالوا ذلك لعموم قوله {فصيام ثلثة أيام في الحج} وأالجديد من

القولين أنه ل يجوز صايامها أيام التشريق لما روأاه مسلم عن قتيبة
الهذلي رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«أيام التشريق أيام أكل وأشرب, وأذكر الله عز وأجل».
وأقوله {وأسبعة إذا رجعتم} فيه قولن: (أحدهم) إذا رجعتم إلى  

رحالكم, وألهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صاامها في الطريق,
وأكذا قال عطاء بن أبي رباح. وأالقول (الثاني) إذا رجعتم إلى

أوأطانكم, قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن
فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في: {سالم, سمعت ابن عمر قال

الحج, وأسبعة إذا رجعتم} قال: إذا رجع إلى أهله, وأكذا روأي عن
سعيد بن جبير وأأبي العالية وأمجاهد وأعطاء وأعكرمة وأالحسن

وأقتادة وأالزهري وأالربيع بن أنس, وأحكى على ذلك أبو جعفر بن
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الليث جرير الجماع, وأقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير, حدثنا

عن عقيل, عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله, أن ابن عمر
قال: تمتع رسول الله صالى الله عليه وأسلم في حجة الوداع

بالعمرة إلى الحج, وأأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة, فأهل
بعمرة, ثم أهل بالحج, فتمتع الناس مع رسول الله صالى الله عليه
وأسلم, وأبدأ رسول الله صالى الله عليه وأسلم بالعمرة إلى الحج,
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي, وأمنهم من لم يهد, فلما
قدم النبي صالى الله عليه وأسلم مكة قال للناس: «من كان منكم
َى فإنه ل يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه وأمن لم يكن أهد
منكم أهدى فليطف بالبيت وأبالصفا وأالمروأة وأليقصر وأليحلل ثم

ًا فليصم ثلثة أيام في الحج, وأسبعة ليهل بالحج, فمن لم يجد هدي
إذا رجع إلى أهله» وأذكر تمام الحديث, قال الزهري: وأأخبرني

عروأة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه, وأالحديث مخرج
في الصحيحين من حديث الزهري به, وأقوله {تلك عشرة كاملة}
قيل: تأكيد, كما تقول العرب: رأيت بعيني, وأسمعت بأذني, وأكتبت

بيدي, وأقال الله تعالى: {وأل طائر يطير بجناحيه} وأقال {وأل تخطه
بيمينك} وأقال {وأوأاعدنا موسى ثلثين ليلة وأأتممناها بعشر فتم

ميقات ربه أربعين ليلة} وأقيل: معنى كاملة المر بإكمالها وأإتمامها,
اختاره ابن جرير, وأقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي, قال
هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله {تلك

عشرة كاملة} قال: من الهدي.
وأقوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال ابن  

جرير: وأاختلف أهل التأوأيل فيمن عنى بقوله {لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام} بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم
معنيون به وأأنه ل متعة لهم, فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم

خاصاة دوأن غيرهم, حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا
سفيان هو الثوري قال: ابن عباس: هم أهل الحرم, وأكذا روأى ابن

المبارك عن الثوري, وأزاد الجماعة عليه, وأقال قتادة: ذكر لنا أن
ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة, ل متعة لكم, أحلت لهل الَفاق

ًا, أوأ قال: يجعل بينه وأبين وأحرمت عليكم, إنما يقطع أحدكم وأادي
ًا, ثم يهل بعمرة, وأقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن الحرم وأادي
طاوأس عن أبيه, قال: المتعة للناس ل لهل مكة, من لم يكن أهله

من الحرم. وأكذا قول الله عز وأجل {ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام} قال: وأبلغني عن ابن عباس مثل قول
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طاوأس, وأقال آخروأن: هم أهل الحرم وأمن بينه وأبين المواقيت,
كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عطاء, قال: من كان أهله

دوأن المواقيت فهو كأهل مكة ل يتمتع, وأقال عبد الله بن المبارك
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله {ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال: من كان دوأن الميقات

وأقال ابن جريج عن عطاء ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام قال: عرفة وأمزدلفة وأعرفة وأالرجيع, وأقال عبد الرزاق:

حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أوأ نحوه
تمتع, وأفي روأاية عنه: اليوم وأاليومين, وأاختار ابن جرير في ذلك
مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم, وأمن كان منه على مسافة ل

ًا, وأالله ًا ل مسافر يقصر فيها الصلة, لن من كان كذلك يعد حاضر
أعلم.

وأقوله: {وأاتقوا الله} أي فيما أمركم وأنهاكم {وأاعلموا أن الله  
.شديد العقاب} أي لمن خالف أمره وأارتكب ما عنه زجره

َ َوأل َفَث  َفلَ َر ْلَحّج  ِهّن ا ِفي َفَرَض  َفَمن  ٌءت  ُلوَما ْع ٌءر ّم ُه َأْش ْلَحّج  ** ا
ْا ُدوأ ّوأ َتَز َوأ ّلُه  َلْمُه ال ْع َي ٍر  ْي ْا ِمْن َخ ُلو َع ْف َت َوأَما  ْلَحّج  ِفي ا َداَل  َوألَ ِج َق  ُفُسو

َباِب ْل ِلي ال ْوأ ُأ َي ُقوِن  ّت َوأا َى  َو ْق ّت ِد ال ْيَر الّزا ِإّن َخ  َف
اختلف أهل العربية في قوله {الحج أشهر معلومات} فقال   

بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات, فعلى هذا التقدير يكون
الحرام بالحج فيها أكمل من الحرام فيما عداها وأإن كان ذاك

ًا, وأالقول بصحة الحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك صاحيح
وأأبي حنيفة وأأحمد بن حنبل وأإسحاق بن راهويه, وأبه يقول إبراهيم

النخعي وأالثوري وأالليث بن سعد وأاحتج لهم بقوله تعالى:
{يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس وأالحج} وأبأنه أحد

النسكين, فصح الحرام به في جميع السنة كالعمرة. وأذهب
الشافعي رحمه الله, إلى أنه ل يصح الحرام بالحج إل في أشهره,

فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وأهل ينعقد عمرة, فيه قولن
عنه. وأالقول بأنه ل يصح الحرام بالحج إل في أشهره مروأي عن
ابن عباس وأجابر, وأبه يقول عطاء وأطاوأس وأمجاهد رحمهم الله,

وأالدليل عليه قوله {الحج أشهر معلومات} وأظاهره التقدير الَخر
الذي ذهب إليه النحاة, وأهو أن وأقت الحج أشهر معلومات فخصصه
بها من بين سائر شهور السنة, فدل على أنه ل يصح قبلها كميقات

462



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
الصلة, وأقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن

جريج, أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال:
ل ينبغي لحد أن يحرم بالحج إل في شهور الحج من أجل قول الله
تعالى: {الحج أشهر معلومات} وأكذا روأاه ابن أبي حاتم عن أحمد
بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد العور, عن ابن

جريج به, وأروأاه ابن مردوأيه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن
أرطاة, عن الحاكم بن عتيبة, عن مقسم عن ابن عباس أنه قال:
من السنة أن ل يحرم بالحج إل في أشهر الحج, وأقال ابن خزيمة

في صاحيحه: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو خالد الحمر عن شعبة, عن
الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس, قال: ل يحرم بالحج إل في
أشهر الحج, فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج, وأهذا

إسناد صاحيح, وأقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند
ًا للقرآن وأهو ترجمانه. الكثرين, وأل سيما قول ابن عباس تفسير
وأقد وأرد فيه حديث مرفوع, قال ابن مردوأيه: حدثنا عبد الباقي,

حدثنا نافع, حدثنا الحسن بن المثنى, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا سفيان
عن أبي الزبير, عن جابر, عن النبي صالى الله عليه وأسلم أنه قال

«ل ينبغي لحد أن يحرم بالحج إل في أشهر الحج» وأإسناده ل بأس
به, لكن روأاه الشافعي وأالبيهقي من طرق عن ابن جريج, عن أبي

الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهّل بالحج قبل أشهر
الحج ؟ فقال: ل, وأهذا الموقوف أصاح وأأثبت من المرفوع, وأيبقى

ٍذ مذهب صاحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن ل حينئ
يحرم بالحج إل في أشهره, وأالله أعلم.

وأقوله {أشهر معلومات} قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال  
وأذوأ القعدة وأعشر من ذي الحجة, وأهذا الذي علقه البخاري بصيغة
الجزم, روأاه ابن جرير موصاولً, حدثنا أحمد بن حازم بن أبي برزة,

حدثنا أبو نعيم, حدثنا وأرقاء عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر
{الحج أشهر معلومات} قال: شوال وأذوأ القعدة وأعشر من ذي
ًا في مستدركه عن الحجة, إسناد صاحيح, وأقد روأاه الحاكم أيض

الصام, عن الحسن بن علي بن عفان, عن عبد الله بن نمير, عن
عبد الله عن نافع, عن ابن عمروأ فذكره وأقال: هو على شرط

الشيخين, (قلت) وأهو مروأي عن عمر وأعلي وأابن مسعود وأعبد
الله بن الزبير وأابن عباس وأعطاء وأطاوأس وأمجاهد وأإبراهيم

النخعي وأالشعبي وأالحسن وأابن سيرين وأمكحول وأقتادة وأالضحاك
بن مزاحم وأالربيع بن أنس وأمقاتل بن حيان, وأهو مذهب الشافعي
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وأأبي حنيفة وأأحمد بن حنبل وأأبي يوسف وأأبي ثور رحمهم الله,

وأاختار هذا القول ابن جرير, قال: وأصاح إطلق الجمع على شهرين
وأبعض الثالث للتغليب, كما يقول العرب: رأيته العام وأرأيته اليوم,
وأإنما وأقع ذلك في بعض العام وأاليوم {فمن تعجل في يومين فل
إثم عليه} وأإنما تعجل في يوم وأنصف يوم, وأقال المام مالك بن

أنس وأالشافعي في القديم: هي شوال وأذوأ القعدة وأذوأ الحجة
ًا, قال ابن جرير: حدثنا أحمد بكماله, وأهو روأاية عن ابن عمر أيض
بن إسحاق, حدثنا أبو أحمد, حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر,

عن مجاهد, عن ابن عمر, قال: شوال وأذوأ القعدة وأذوأ الحجة,
وأقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد العلى, حدثنا
ابن وأهب, أخبرني ابن جريج, قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن
عمر يسمي شهور الحج . قال: نعم, كان عبد الله يسمي شوال وأذا

القعدة وأذا الحجة, قال ابن جريج: وأقال ذلك ابن شهاب وأعطاء
وأجابر بن عبد الله صااحب النبي صالى الله عليه وأسلم, وأهذا إسناد

ًا عن طاوأس وأمجاهد صاحيح إلى ابن جريج, وأقد حكى هذا أيض
وأعروأة بن الزبير وأالربيع بن أنس وأقتادة, وأجاء فيه حديث مرفوع

لكنه موضوع, روأاه الحافظ بن مردوأيه من طريق حصين بن
مخارق, وأهو متهم بالوضع, عن يونس بن عبيد عن شهر بن

حوشب عن أبي أمامة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
«الحج أشهر معلومات: شوال وأذوأ القعدة وأذوأ الحجة» وأهذا كما

رأيت ل يصح رفعه وأالله أعلم, وأفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي
الحجة بمعنى أنه مختص بالحج, فيكره العتمار في بقية ذي الحجة,

ل أنه يصح الحج بعد ليلة النحر, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن
سنان, حدثنا أبو معاوأية عن العمش, عن قيس بن مسلم, عن

طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: الحج أشهر معلومات, ليس
فيها عمرة, وأهذا إسناد صاحيح, قال ابن جرير: وأإنما أراد من ذهب

إلى أن أشهر الحج شوال وأذوأ القعدة وأذوأ الحجة أن هذه الشهر
ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وأإن كان عمل الحج قد انقضى

بانقضاء أيام منى, كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم
يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر

الحج, وأقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في
أشهر الحج فقال: كانوا ل يروأنها تامة. (قلت) وأقد ثبت عن عمر

وأعثمان رضي الله عنهما, أنهما كان يحبان العتمار في غير أشهر
الحج وأينهيان عن ذلك في أشهر الحج, وأالله أعلم.
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ًا, فيه   وأقوله {فمن فرض فيهّن الحج} أي أوأجب بإحرامه حج

دللة على لزوأم الحرام بالحج وأالمضي فيه, قال ابن جرير: أجمعوا
على أن المراد من الفرض ههنا اليجاب وأاللزام, وأقال علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس {فمن فرض فيهّن الحج} يقول: من

أحرم بحج أوأ عمرة, وأقال عطاء: الفرض الحرام. وأكذا قال
إبراهيم وأالضحاك وأغيرهم. وأقال ابن جرير: أخبرني عمر بن عطاء
عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال {فمن فرض فيهّن الحج} فل
ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم: روأي عن

ابن مسعود وأابن عباس وأابن الزبير وأمجاهد وأعطاء وأإبراهيم
النخعي وأعكرمة وأالضحاك وأقتادة وأسفيان الثوري وأالزهري وأمقاتل

بن حيان: نحو ذلك, وأقال طاوأس وأالقاسم بن محمد: هو التلبية.
وأقوله {فل رفث} أي من أحرم بالحج أوأ العمرة فليجتنب الرفث,

وأهو الجماع, كما قال تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
نسائكم} وأكذلك يحرم تعاطي دوأاعيه من المباشرة وأالتقبيل وأنحو
ذلك, كذلك التكلم به بحضرة النساء, قال ابن جرير: حدثني يونس,

ًا أخبره أن عبد الله بن أخبرنا ابن وأهب, أخبرني يونس: أن نافع
عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء وأالتكلم بذلك للرجال وأالنساء

إذا ذكروأا ذلك بأفواهم, قال ابن وأهب: وأأخبرني أبو صاخر عن
محمد بن كعب مثله, قال ابن جرير: وأحدثنا محمد بن بشار, حدثنا
محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن قتادة, عن رجل, عن أبي العالية

الرياحي, عن ابن عباس, أنه كان يحدوأ وأهو محرم, وأهو يقول:
وأهّن يمشين بنا هميساإن يصدق الطير ننك لميسا 

وأقال أبوالعالية: فقلت: تكلم بالرفث وأأنت محرم ؟ قال: إنما  
الرفث ما قيل عند النساء. وأروأاه العمش عن زياد بن حصين عن

ًا, حدثني أبي أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وأقال ابن جرير أيض
حصين بن قيس, قال: أصاعدت مع ابن عباس في الحاج, وأكنت
خليله, فلما كان بعد إحرامنا وأقال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره

فجعل يلويه وأيرتجز وأيقول:
وأهن يمشين بنا هميساإن تصدق الطير ننك لميسا 

قال فقلت: أترفث وأأنت محرم ؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند  
النساء. وأقال عبد الله بن طاوأس عن أبيه: سألت ابن عباس عن

قول الله عز وأجل: {فل رفث وأل فسوق} ؟ قال: الرفث التعريض
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بذكر الجماع, وأهي العرابة في كلم العرب, وأهو أدنى الرفث, وأقال

الجماع وأما دوأنه من قول الفحش وأكذا عطاء بن أبي رباح: الرفث
قال عمروأ بن دينار وأقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة, وأهو

التعريض وأهو محرم. وأقال طاوأس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت
أصابتك, وأكذا قال أبو العالية, وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن

عباس: الرفث غشيان النساء وأالقبلة وأالغمز, وأأن يعرض لها
ًا وأابن عمر: بالفحش من الكلم وأنحو ذلك, وأقال ابن عباس أيض
الرفث غشيان النساء وأكذا قال سعيد بن جبير وأعكرمة وأمجاهد

وأإبراهيم وأأبو العالية عن عطاء وأمكحول وأعطاء الخراساني وأعطاء
بن يسار وأعطية وأإبراهيم النخعي وأالربيع وأالزهري وأالسدي وأمالك

بن أنس وأمقاتل بن حيان وأعبد الكريم بن مالك وأالحسن وأقتادة
وأالضحاك وأغيرهم.

وأقوله {فل فسوق} قال: مقسم وأغير وأاحد, عن ابن عباس هي  
المعاصاي, وأكذا قال عطاء وأمجاهد وأطاوأس وأعكرمة وأسعيد بن

جبير وأمحمد بن كعب وأالحسن وأقتادة وأإبراهيم النخعي وأالزهري
وأالربيع بن أنس وأعطاء بن يسار وأعطاء الخراساني وأمقاتل بن

حيان, وأقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر, قال: الفسوق
ًا أوأ غيره, وأكذا روأى ابن وأهب عن ما أصايب من معاصاي الله صايد

يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان
معاصاي الله في الحرم, وأقال آخروأن: الفسوق ههنا السباب قال

ابن عباس وأابن عمر وأابن الزبير وأمجاهد وأالسدي وأإبراهيم النخعي
وأالحسن, وأقد يتمسك هؤلء بما ثبت في الصحيح «سباب المسلم
فسوق وأقتاله كفر» وألهذا روأاه ههنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم

من حديث سفيان الثوري عن زبيد, عن أبي وأائل, عن عبد الله,
عن النبي صالى الله عليه وأسلم , قال: «سباب المسلم فسوق,

وأقتاله كفر», وأروأي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
عن أبيه, وأمن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه وأقال

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للصانام, قال
ًا أهل لغير الله به}, وأقال الضحاك: الفسوق الله تعالى: {أوأ فسق

التنابز باللقاب, وأالذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصاي
الصواب معهم, كما نهى تعالى عن الظلم في الشهر الحرم, وأإن

ًا عنه, إل أنه في الشهر الحرم آكد, وألهذا كان في جميع السنة منهي
قال {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فل تظلموا فيهن أنفسكم}
وأقال في الحرم {وأمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}
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وأاختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهى عنه في الحرام

من قتل الصيد وأحلق الشعر وأقلم الظفار وأنحو ذلك, كما تقدم عن
ابن عمر, وأما ذكرناه أوألى, وأالله أعلم, وأقد ثبت في الصحيحين
من حديث أبي حازم عن أبي هريرة, قال قال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم : «من حج هذا البيت, فلم يرفث وألم يفسق خرج
من ذنوبه كيوم وألدته أمه»

وأقوله {وأل جدال في الحج} فيه قولن: (أحدهما) وأل مجادلة في  
وأقت الحج في مناسكه, وأقد بينه الله أتم بيان, وأوأضحه أكمل

ًا إيضاح, كما قال وأكيع عن العلء بن عبد الكريم: سمعت مجاهد
يقول {وأل جدال في الحج} قد بين الله أشهر الحج فليس فيه

جدال بين الناس. وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد {وأل جدال في
الحج} قال: ل شهر ينسأ وأل جدال في الحج قد تبين ثم ذكر كيفية
ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وأقال
الثوري, عن عبد العزيز بن رفيع, عن مجاهد في قوله {وأل جدال

في الحج} قال: قد استقام الحج. فل جدال فيه, وأكذا قال السدي.
وأقال هشيم: أخبرنا حجاج عن عطاء, عن ابن عباس {وأل جدال
في الحج} قال: المراء في الحج. وأقال عبد الله بن وأهب: قال

مالك: قال الله تعالى: {وأل جدال في الحج} فالجدال في الحج ـ
ًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة, وأالله أعلم ـ أن قريش
وأكانت العرب وأغيرهم يقفون بعرفة, وأكانوا يتجادلون يقول هؤلء:
نحن أصاوب وأيقول هؤلء: نحن أصاوب, فهذا فيما نرى, وأالله أعلم,

وأقال ابن وأهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون
مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم,
فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك, وأقال ابن وأهب: عن أبي
صاخر, عن محمد بن كعب, قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى

قال هؤلء: حجنا أتم من حجكم, وأقال هؤلء: حجنا أتم من حجكم,
وأقال حماد بن سلمة, عن جبير بن حبيب, عن القاسم بن محمد أنه
ًا, وأيقول بعضهم: قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غد

الحج اليوم, وأقد اختار ابن جرير مضمون هذه القوال, وأهو قطع
التنازع في مناسك الحج, وأالله أعلم.

وأالقول الثاني) أن المراد بالجدال ههنا المخاصامة. قال ابن(  
جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان, حدثنا إسحاق عن شريك, عن أبي

إسحاق, عن أبي الحوص, عن عبد الله بن مسعود في قوله {وأل
جدال في الحج} قال: أن تماري صااحبك حتى تغضبه, وأبهذا السناد
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إلى أبي إسحاق عن التميمي, سألت ابن عباس, عن الجدال, قال:

المراء تماري صااحبك حتى تغضبه, وأكذلك روأى مقسم وأالضحاك
عن ابن عباس وأكذا قال أبو العالية وأعطاء وأمجاهد وأسعيد بن جبير

وأعكرمة وأجابر بن زيد وأعطاء الخراساني وأمكحول وأالسدي
وأمقاتل بن حيان وأعمروأ بن دينار وأالضحاك وأالربيع بن أنس

وأإبراهيم النخعي وأعطاء بن يسار وأالحسن وأقتادة وأالزهري وأقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأل جدال في الحج, المراء

وأالملحاة حتى تغضب أخاك وأصااحبك فنهى الله عن ذلك, وأقال
إبراهيم النخعي {وأل جدال في الحج} قال: كانوا يكرهون الجدال,

وأقال محمد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال الجدال في
الحج السباب وأالمنازعة, وأكذا روأى ابن وأهب عن يونس, عن نافع:

أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج السباب وأالمراء
وأالخصومات, وأقال ابن أبي حاتم : وأروأي عن ابن الزبير وأالحسن

وأإبراهيم وأطاوأس وأمحمد بن كعب, قالوا الجدال المراء, وأقال عبد
الله بن المبارك عن يحيى بن بشر, عن عكرمة {وأل جدال في

ًا إل أن تستعتب الحج} وأالجدال الغضب, أن تغضب عليك مسلم
ًا فتغضبه من غير أن تضربه, فل بأس عليك إن شاء الله. مملوك
ًا, وأالدليل على ذلك ما روأاه ًا سائغ (قلت) وألو ضربه لكان جائز

المام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس, حدثنا محمد بن إسحاق,
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه, عن أسماء بنت
ًا أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم حجاج
حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صالى الله عليه وأسلم فجلست

عائشة إلى جنب رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأجلست إلى
جانب أبي, وأكانت زمالة أبي بكر وأزمالة رسول الله صالى الله عليه

وأسلم وأاحدة مع غلم أبي بكر, فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن
يطلع عليه, فأطلع وأليس مع بعيره, فقال: أين بعيرك ؟ فقال:

أضللته البارحة, فقال أبو بكر: بعير تضلله ؟ فطفق يضربه وأرسول
الله صالى الله عليه وأسلم يبتسم وأيقول «انظروأا إلى هذا المحرم

ما يصنع» وأهكذا أخرجه أبو داوأد وأابن ماجه من حديث ابن إسحاق,
وأمن هذاالحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام
الحج ضرب الجمال, وألكن يستفاد من قول النبي صالى الله عليه

وأسلم عن أبي بكر رضي الله عنه «انظروأا إلى هذا المحرم ما
يصنع» كهيئة النكار اللطيف أن الوألى ترك ذلك, وأالله أعلم.
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وأقد قال المام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن  

موسى, عن موسى بن عبيدة, عن أخيه عبد الله بن عبيد الله, عن
جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من
قضى نسكه وأسلم المسلمون من لسانه وأيده, غفر له ما تقدم من

».ذنبه
وأقوله {وأما تفعلوا من خير يعلمه الله} لما نهاهم عن إتيان  

القبيح قولً وأفعلً, حثهم على فعل الجميل وأأخبرهم أنه عالم به,
وأسيجزيهم عليه أوأفر الجزاء يوم القيامة, وأقوله {وأتزوأدوأا فإن خير
الزاد التقوى} قال العوفي, عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من

أهليهم ليست معهم أزوأدة, يقولون: نحج بيت الله وأل يطعمنا ؟
فقال الله: تزوأدوأا ما يكف وأجوهكم عن الناس. وأقال ابن أبي

حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري: حدثنا سفيان عن
ًا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل عمروأ بن دينار, عن عكرمة: أن ناس

الله {وأتزوأدوأا فإن خير الزاد التقوى} وأكذا روأاه ابن جرير عن
عمروأ وأهوالفلس, عن ابن عيينة, قال ابن أبي حاتم: وأقد روأى هذا
الحديث وأرقاء عن عمروأ بن دينار, عن عكرمة عن ابن عباس, قال

وأما يروأيه عن ابن عيينة أصاح. (قلت) قد وأراه النسائي عن سعيد
بن عبد الرحمن المخزوأمي, عن سفيان بن عيينة, عن عمروأ بن

دينار, عن عكرمة, عن ابن عباس: كان ناس يحجون بغير زاد,
فأنزل الله {وأتزوأدوأا فإن خير الزاد التقوى} وأأما حديث وأرقاء

فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر, عن شبابة, وأأخرجه أبو داوأد
عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي وأمحمد بن عبد الله

المخزوأمي عن شبابة عن وأرقاء عن عمروأ بن دينار عن عكرمة
عن ابن عباس, قال: كان أهل اليمن يحجون وأل يتزوأدوأن وأيقولون:
نحن المتوكلون, فأنزل الله {وأتزوأدوأا فإن خير الزاد التقوى} وأروأاه

عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة, وأروأاه ابن حبان في صاحيحه
من حديث شبابة به, وأروأى ابن جرير وأابن مردوأيه من حديث عمروأ
بن عبد الغفار عن نافع, عن ابن عمر, قال: كانوا إذا أحرموا وأمعهم

ًا آخر, فأنزل الله تعالى: {وأتزوأدوأا أزوأادهم رموا بها وأاستأنفوا زاد
فإن خير الزاد التقوى} فنهوا عن ذلك وأأمروأا أن يتزوأدوأا الدقيق

وأالسويق وأالكعك, وأكذا قال ابن الزبير وأأبو العالية وأمجاهد
وأعكرمة وأالشعبي وأالنخعي وأسالم بن عبد الله وأعطاء الخراساني

وأقتادة وأالربيع بن أنس وأمقاتل بن حيان, وأقال سعيد بن جبير:
فتزوأدوأا الدقيق وأالسويق وأالكعك, وأقال وأكيع بن الجراح في
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تفسيره: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير

ًا, حدثنا إبراهيم {وأتزوأدوأا} قال الخشكنانج وأالسويق, قال وأكيع أيض
المكي عن ابن نجيح, عن مجاهد, عن ابن عمر, قال: إن من كرم

الرجل طيب زاده في السفر, وأزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي
ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صاحبه الجودة.

وأقوله {فإن خير الزاد التقوى} لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا  
أرشدهم إلى زاد الَخرة, وأهو استصحاب التقوى إليها, كما قال
ًا وألباس التقوى ذلك خير} لما ذكر اللباس الحسي نبه {وأريش

ًا إلى اللباس المعنوي, وأهوالخشوع وأالطاعة وأالتقوى, وأذكر مرشد
أنه خير من هذا وأأنفع, قال عطاء الخراساني في قوله {فإن خير

الزاد التقوى} يعني زاد الَخرة, وأقال الحافظ أبو القاسم
الطبراني: حدثنا عبدان, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا مروأان بن

معاوأية عن إسماعيل, عن قيس, عن جرير عن عبد الله, عن النبي
صالى الله عليه وأسلم قال «من يتزوأد في الدنيا ينفعه في الَخرة»
وأقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الَية {وأتزوأدوأا}: قام رجل من

فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله, ما نجد ما نتزوأده, فقال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «تزوأد ما تكّف به وأجهك عن

الناس, وأخير ما تزوأدتم التقوى» روأاه ابن أبي حاتم, وأقوله
{وأاتقون يا أوألي اللباب} يقول: وأاتقوا عقابي وأنكالي وأعذابي لمن

خالفني وألم يأتمر بأمري, يا ذوأي العقول وأالفهام.

ُتم ّمْن َفْض َأ َذآ  ِإ َف ُكْم  ّب َفْضلً ّمن ّر ْا  ُغو َت ْب َت َأن  ٌءح  َنا ُكْم ُج ْي َل َع ْيَس  َل  **
ِإن َوأ ُكْم  َدا َه َكَما  ُه  ُكُروأ ْذ َوأا ِم  ْلَحَرا ِر ا َع ْلَمْش َد ا ّلَه ِعن ْا ال ُكُروأ ْذ َفا َفاٍت  َعَر

ّليَن َلِمَن الّضآ ِه  ِل ْب َق ُتْم ّمن  ْن  ُك
قال البخاري: حدثنا محمد, أخبرني ابن عيينة عن عمروأ, عن ابن   

ًا في الجاهلية, عباس, قال: كانت عكاظ وأمجنة وأذوأ المجاز أسواق
فتأثموا أن يتجروأا في الموسم, فنزلت {ليس عليكم جناح أن

تبتغوا فضلً من ربكم} في مواسم الحج. وأهكذا روأاه عبد الرزاق
وأسعيد بن منصور وأغير وأاحد عن سفيان بن عيينة به. وألبعضهم
فلماجاء السلم تأثموا أن يتجروأا, فسألوا رسول الله صالى الله
عليه وأسلم عن ذلك, فأنزل الله هذه الَية, وأكذا روأاه ابن جريج

عن عمروأ بن دينار عن ابن عباس, قال: كان متجر الناس في
الجاهلية عكاظ وأمجنة وأذوأ المجاز, فلما كان السلم كأنهم كرهوا
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ذلك حتى نزلت هذه الَية, وأروأى أبو داوأد وأغيره من حديث يزيد بن

أبي زياد, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: كانوا يتقون البيوع
وأالتجارة في الموسم وأالحج, يقولون: أيام ذكر, فأنزل الله: {ليس

عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} وأقال ابن جرير حدثني
يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن

عباس أنه قال {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} في
مواسم الحج, وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه

الَية: ل حرج عليكم في الشراء وأالبيع قبل الحرام وأبعده, وأهكذا
روأى العوفي عن ابن عباس, وأقال وأكيع: حدثنا طلحة بن عمروأ

الحضرمي عن عطاء, عن ابن عباس أنه كان يقرأ {ليس عليكم
جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} في مواسم الحج, وأقال عبد

الرحمن, عن ابن عيينة, عن عبد الله بن أبي يزيد: وأهكذا فسرها
مجاهد وأسعيد بن جبير وأعكرمة وأمنصور بن المعتمر وأقتادة

وأإبراهيم النخعي وأالربيع بن أنس وأغيرهم, وأقال ابن جرير: حدثنا
الحسن بن عرفة, حدثنا شبابة بن سوار, حدثنا شعبة عن أبي

أميمة, سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج وأمعه تجارة, فقرأ
ابن عمر {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} وأهذا
ًا, قال أحمد: حدثنا موقوف, وأهو قوي جيد, وأقد روأي مرفوع

أسباط, حدثنا الحس بن عمروأ الفقيمي عن أبي أمامة التيمي,
قال: قلت لبن عمر: إن نكري فهل لنا من حج ؟ قال: أليس
تطوفون بالبيت, وأتأتون المعرف, وأترمون الجمار, وأتحلقون

رؤوأسكم ؟ قال: قلنا: بلى, فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي
صالى الله عليه وأسلم , فسأله عن الذي سألتني, فلم يجبه حتى

نزل عليه جبرائيل بهذه الَية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من
ربكم} فدعاه النبي صالى الله عليه وأسلم, فقال «أنتم حجاج».

وأقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلء بن المسيب, عن رجل
من بني تميم, قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر, فقال: يا أبا

عبد الرحمن, إنا نقوم نكري وأيزعمون أنه ليس لنا حج, قال: ألستم
تحرمون كا يحرمون, وأتطوفون كما يطوفون, وأترمون كما

يرمون ؟ قال: بلى, قال فأنت حاج, ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى
النبي صالى الله عليه وأسلم فسأله عما سألت عنه, فنزلت هذه

الَية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} وأروأاه عبد بن
حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به, وأهكذا روأى هذا الحديث أبو

ًا, ًا, وأهكذا روأي من غير هذا الوجه مرفوع حذيفة عن الثوري مرفوع
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فقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا عباد بن العوام

عن العلء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي, قال: قلت لبن عمر:
ًا يزعمون أنه ل إنا أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة, وأإن أناس

ًا ؟ قال: ألستم تحرمون وأتطوفون بالبيت حج لنا, فهل ترى لنا حج
وأتقضون المناسك ؟ قال: قلت: بلى, قال «فأنتم حجاج» ثم قال:
جاء رجل إلى النبي صالى الله عليه وأسلم فسأله عن الذي سألت

ًا حتى نزلت {ليس فلم يدر ما يعود عليه, أوأ قال: فلم يرد شيئ
عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم} فدعا الرجل فتلها عليه,

وأقال «أنتم حجاج» وأكذا روأاه مسعود بن سعد وأعبد الواحد بن زياد
ًا وأقال ابن جرير: وأشريك القاضي عن العلء بن المسيب مرفوع
حدثني طليق بن محمد الواسطي, حدثنا أسباط هو ابن محمد,

أخبرنا الحسن بن عمروأ هو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي, قال:
قلت لبن عمر: إنا قوم نكري, فهل لنا حج ؟ فقال: أليس تطوفون

بالبيت, وأتأتون المعرف, وأترمون الجمار, وأتحلقون رؤوأسكم ؟
قلنا: بلى, قال: جاء رجل إلى النبي صالى الله عليه وأسلم فسأله
عن الذي سألتني عنه, فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه
السلم بهذه الَية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلً من ربكم}

إلى آخر الَية, وأقال النبي صالى الله عليه وأسلم «أنتم حجاج»
وأقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق, حدثنا أبو أحمد, حدثنا

غندر عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صاالح مولى عمروأ قال:
قلت: يا أمير المؤمنين, كنتم تتجروأن في الحج ؟ قال: وأهل كانت

معايشهم إل في الحج ؟
وأقوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروأا الله عند المشعر  

ًا على مؤنث, لنه في الحرام} إنما صارف عرفات وأإن كان علم
الصال جمع كمسلمات وأمؤمنات, سمي به بقعة معينة فروأعي فيه
الصال فصرف, اختاره ابن جرير, وأعرفة موضع الوقوف في الحج,

وأهي عمدة أفعال الحج, وألهذا روأى المام أحمد وأأهل السنن
بإسناد صاحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن

يعمر الديلي, قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول:
ًا ـ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد «الحج عرفات ـ ثلث
أدرك, وأأيام منى ثلثة, فمن تعجل في يومين فل إثم عليه, وأمن

تأخر فل إثم عليه» وأوأقت الوقوف من الزوأال يوم عرفة إلى طلوع
الفجر الثاني من يوم النحر, لن النبي صالى الله عليه وأسلم وأقف
في حجة الوداع بعد أن صالى الظهر إلى أن غربت الشمس, وأقال
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«لتأخذوأا عني مناسككم» وأقال في هذا الحديث «فمن أدرك عرفة

قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وأهذا مذهب مالك وأأبي حنيفة
وأالشافعي, رحمهم الله, وأذهب المام أحمد إلى أن وأقت الوقوف

من أوأل يوم عرفة, وأاحتجوا بحديث الشعبي عن عروأة بن مضرس
بن حارثة بن لم الطائي, قال: أتيت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلة فقلت: يا رسول الله, إني
جئت من جبل طيء, أكللت راحلتي, وأأتعبت نفسي, وأالله ما تركت
من جبل إل وأقفت عليه, فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صالى
الله عليه وأسلم: «من شهد صالتنا هذه, فوقف معنا حتى ندفع وأقد
ًا, فقد تم حجه وأقضى تفثه» روأاه وأقف بعرفة قبل ذلك ليلً أوأ نهار
المام أحمد وأأهل السنن, وأصاححه الترمذي, ثم قيل: إنما سميت

عرفات لماروأاه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج, قال: قال ابن
المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل عليه السلم

إلى إبراهيم صالى الله عليه وأسلم فحج به, حتى إذا أتى عرفة قال:
عرفت, وأكان قد أتاها مرة قبل ذلك, فلذلك سميت عرفة وأقال

ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان, عن عطاء, قال: إنما
سميت عرفة لن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت

عرفت, فسميت عرفات, وأروأي نحوه عن ابن عباس وأابن عمر
وأأبي مجلز, فالله أعلم, وأتسمى عرفات المشعر الحرام, وأالمشعر

القصى, وأإلل على وأزن هلل, وأيقال للجبل في وأسطها: جبل
الرحمة, قال أبو طالب في قصيدته المشهورة:

وأبالمشعر القصى إذا قصدوأا لهإلل إلى تلك الشراج القوابل 
وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة, حدثنا أبو  

عامر عن زمعة هو ابن صاالح, عن سلمة بن وأهرام, عن عكرمة,
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت

الشمس على رؤوأس الجبال كأنها العمائم على رؤوأس الرجال
دفعوا, فأخر رسول الله صالى الله عليه وأسلم الدفعة من عرفة

حتى غربت الشمس وأروأاه ابن مردوأيه من حديث زمعة بن صاالح
وأزاد: ثم وأقف بالمزدلفة وأصالى الفجر بغلس, حتى إذا أسفر كل
شيء وأكان في الوقت الَخر, دفع, وأهذا حسن السناد, وأقال ابن

جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة, قال: خطبنا
رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأهو بعرفات, فحمد الله وأأثنى

عليه, ثم قال «أما بعد ـ وأكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد ـ فإن
هذا اليوم الحج الكبر, أل وأإن أهل الشرك وأالوأثان كانوا يدفعون
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في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوأس

الجبال كأنها عمائم الرجال في وأجهها, وأإنا ندفع بعد أن تغيب
الشمس, وأكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس

إذا كانت الشمس في رؤوأس الجبال كأنها عمائم الرجال في
ًا هدينا هدي أهل وأجوهها, وأإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالف

الشرك», هكذا روأاه ابن مردوأيه, وأهذا لفظه, وأالحاكم في
مستدركه, كلهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن

عبد الوارثا بن سعيد عن ابن جريج, وأقال الحاكم: صاحيح على
شرط الشيخين, وألم يخرجاه, وأقد صاح وأثبت بما ذكرناه سماع

المسور من رسول الله صالى الله عليه وأسلم: ل كما يتوهمه بعض
أصاحابنا أنه من له رؤية بل سماع, وأقال وأكيع, عن شعبة, عن

إسماعيل بن رجاء الزبيدي, عن المعروأر بن سويد, قال: رأيت عمر
رضي الله عنه حين دفع عن عرفة كأني أنظر إليه رجل أصالع على

بعير له يوضع وأهو يقول: إنا وأجدنا الفاضة هي اليضاع, وأفي
حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صاحيح مسلم, قال فيه:
ًا ـ يعني بعرفة ـ حتى غربت الشمس, وأبدت الصفرة فلم يزل وأاقف

قليلً حتى غاب القرص, وأأردف أسامة خلفه, وأدفع رسول الله
صالى الله عليه وأسلم وأقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها

ليصيب مورك رحله, وأيقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة
السكينة» كلما أتى جبلً من الجبال أرخى لها قليلً حتى تصعد حتى

أتَى المزدلفة, فصلى بها المغرب وأالعشاء بأذان وأاحد وأإقامتين,
ًا, ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر, وألم يسبح بينهما شيئ

حتى تبين له الصبح بأذان وأإقامة, ثم ركب القصواء حتى أتى
المشعر الحرام, فاستقبل القبلة, فدعا الله وأكبره وأهلله وأوأحده,

ًا, فدفع قبل أن تطلع الشمس, وأفي ًا حتى أسفر جد فلم يزل وأاقف
الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله
صالى الله عليه وأسلم حين دفع ؟ قال: كان يسير العنق, فإذا وأجد
فجوة نص. وأالعنق هو انبساط السير, وأالنص فوقه, وأقال ابن أبي

حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلّي عن أبيه أوأ
عمه, عن سفيان بن عيينة قوله {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروأا
ًا, وأقال أبو إسحاق الله عند المشعر الحرام} وأهي الصلتين جميع

السبيعي, عن عمروأ بن ميمون: سألت عبد الله بن عمروأ عن
المشعر الحرام, فسكت حتى إذا هبطت أيدي روأاحلنا بالمزدلفة,
قال: أين السائل عن المشعر الحرام, هذا المشعر الحرام, وأقال
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عبد الرزاق: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سالم, قال: قال ابن

عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وأقال هشيم, عن حجاج, عن
نافع, عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله {فاذكروأا الله عند المشعر

الحرام} قال: فقال: هذا الجبل وأما حوله. وأقال عبد الرزاق: أخبرنا
معمر عن المغيرة, عن إبراهيم, قال: فرآهم ابن عمر يزدحمون

على قزح, فقال: على ما يزدحم هؤلء, كل ههنا مشعر. وأروأي عن
ابن عباس وأسعيد بن جبير وأعكرمة وأمجاهد وأالسدي وأالربيع بن

أنس وأالحسن وأقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وأقال ابن
جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة ؟ قال: إذا أفضت من مأزمي

عرفة فذلك إلى محسر, قال: وأليس المأزمان عرفة من المزدلفة,
وألكن مفاضاهما, قال: فقف بينهما إن شئت, قال: وأأحب أن تقف
دوأن قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس. (قلت) وأالمشاعر هي

المعالم الظاهرة, وأإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام, لنها
داخل الحرم, وأهل الوقوف بها ركن في الحج ل يصح إل به, كما

ذهب إليه طائفة من السلف وأبعض أصاحاب الشافعي منهم القفال
وأابن خزيمة لحديث عروأة بن مضرس ؟ أوأ وأاجب كما هو أحد

قولي الشافعي يجبر بدم ؟ أوأ مستحب ل يجب بتركه شيء كما هو
القول الَخر ؟ في ذلك ثلثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير

هذا, وأالله أعلم. وأقال عبد الله بن المبارك, عن سفيان الثوري,
عن زيد بن أسلم أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال
«عرفة كلها موقف, وأارفعوا عن عرنة, وأجمع كلها موقف إل
ًا» هذا حديث مرسل, وأقد قال المام أحمد: حدثنا أبو محسر

المغيرة, حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن
جبير بن مطعم, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «كل عرفات

موقف, وأارفعوا عن عرنة, وأكل مزدلفة موقف, وأارفعوا عن
ًا محسر, وأكل فجاج مكة منحر, وأكل أيام التشريق ذبح» وأهذا أيض
منقطع, فإن سليمان بن موسى هذا, وأهو الشدق, لم يدرك جبير
بن مطعم, وألكن روأاه الوليد بن مسلم وأسويد بن عبدالعزيز, عن

سليمان, فقال الوليد, عن جبير بن مطعم عن أبيه, وأقال سويد عن
نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صالى الله عليه وأسلم فذكره, وأالله

أعلم.
وأقوله {وأاذكروأه كما هداكم} تنبيه لهم على ما أنعم الله به  

عليهم من الهداية وأالبيان وأالرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان
عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلم, وألهذا قال {وأإن كنتم

475



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
من قبله لمن الضالين} قيل: من قبل هذا الهدى وأقبل القرآن

.متقارب وأمتلزم وأصاحيح وأقبل الرسول, وأالكل

ٌءر َغُفو ّلَه  ِإّن ال ّلَه  ْا ال ِفُروأ ْغ َت َوأاْس ّناُس  َفاَض ال َأ ْيُث  ْا ِمْن َح ِفيُضو َأ ُثّم   **
ٌءم  ّرِحي

ثم ـ ههنا ـ لعطف خبر على خبر وأترتبيه عليه, كأنه تعالى أمر   
الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر

الحرام, وأأمره أن يكون وأقوفه مع جمهور الناس بعرفات, كما كان
ًا فإنهم لم يكونوا جمهور الناس يصنعون, يقفون بها إل قريش

يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل,
وأيقولون: نحن أهل الله في بلدته وأقطان بيته, قال البخاري: حدثنا
علي بن عبد الله, حدثنا محمد بن حازم, حدثنا هشام, عن أبيه, عن

عائشة, قالت: كانت قريش وأمن دان دينها يقفون بالمزدلفة,
وأكانوا يسمون الحمس, وأسائر العرب يقفون بعرفات, فلما جاء
السلم أمر الله نبيه صالى الله عليه وأسلم أن يأتي عرفات ثم

يقف بها ثم يفيض منها, فذلك قوله {من حيث أفاض الناس} وأكذا
قال ابن عباس وأمجاهد وأعطاء وأقتادة وأالسدي وأغيرهم, وأاختاره

ابن جرير وأحكى عليه الجماع, وأقال المام أحمد: حدثنا سفيان عن
عمروأ عن مجاهد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه, قال:

ًا لي بعرفة فذهبت أطلبه, فإذا النبي صالى الله عليه أضللت بعير
وأسلم وأاقف, قلت: إن هذا من الحمس ما شأنه ههنا ؟ أخرجاه في

الصحيحين, ثم روأاه البخاري من حديث موسى بن عقبة, عن
كريب, عن ابن عباس: ما يقتضي أن المراد بالفاضة ههنا هي

الفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار, فالله أعلم, وأحكاه
ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: وأالمراد بالناس

إبراهيم عليه السلم, وأفي روأاية عند المام, قال ابن جرير: وألول
إجماع الحجة على خلفه لكان هو الرجح.

ًا ما يأمر الله   وأقوله {وأاستغفروأا الله إن الله غفور رحيم} كثير
بذكره بعد قضاء العبادات, وألهذا ثبت في صاحيح مسلم أن رسول

الله صالى الله عليه وأسلم , كان إذا فرغ من الصلة يستفغر
ًا, وأفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح وأالتحميد وأالتكبير اللهثلث

ًا وأثلثين. وأقد روأى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس بن مرداس ثلث
السلمي, في استغفاره صالى الله عليه وأسلم لمته عشية عرفة,
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وأقد أوأردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة, وأأوأرد ابن

مردوأيه ههنا الحديث الذي روأاه البخاري عن شداد بن أوأس قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم : «سيد الستغفار أن يقول
العبد: اللهم أنت ربي, ل إله إل أنت, خلقتني وأأنا عبدك, وأأنا على
عهدك وأوأعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صانعت, أبوء لك
بنعمتك علّي, وأأبوء بذنبي, فاغفر لي فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت,
من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة, وأمن قالها في يومه
فمات دخل الجنة», وأفي الصحيحين عن عبد الله بن عمروأ أن أبا

بكر قال: يا رسول الله, علمني دعاء أدعو به في صالتي, فقال
ًا وأل يغفر الذنوب إل أنت ًا كثير «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم

فاغفر لي مغفرة من عندك, وأارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»
وأالحاديث في الستغفار كثيرة.

ًا ْكر ِذ ّد  َأَش ْوأ  َأ ُكْم  َء َبآ ُكْم آ ِر ْك ِذ َك ّلَه  ْا ال ُكُروأ ْذ َفا ُكْم  َك َناِس ُتْم ّم ْي َقَض َذا  ِإ َف  **
ِة ِمْن ِفي الَِخَر َلُه  َوأَما  َيا  ْن ّد ِفي ال َنا  ِت َنآ آ ّب ُقوُل َر َي ّناِس َمن  َفِمَن ال

َنًة َيا َحَس ْن ّد ِفي ال َنا  ِت َنآ آ ّب ُقوُل َر َي ُهْم ّمن  ْن ِوأِم ِة َخلٍَق *   ِفي الَِخَر َوأ
ُع ِري ّلُه َس َوأال ْا  ُبو َكَس ٌءب ّمّما  َنِصي ُهْم  َل ِئَك  َلـ ُأوأ ِر *   ّنا َذاَب ال َع َنا  ِق َوأ َنًة  َحَس

ْلِحَساِب  ا
يأمر تعالى بذكره وأالكثار منه بعد قضاء المناسك وأفراغها,   

وأقوله {كذكركم آباءكم} اختلفوا في معناه, فقال ابن جريج عن
عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه, يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه
وأأمه, فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك, وأكذا قال

الضحاك وأالربيع بن أنس, وأروأى ابن جرير من طريق العوفي عن
ابن عباس نحوه, وأقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان أهل

الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم
وأيحمل الحمالت, وأيحمل الديات, ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم,

فأنزل الله على محمد صالى الله عليه وأسلم {فاذكروأا الله
ًا}, قال ابن أبي حاتم : وأروأى السدي, كذكركم آباءكم أوأ أشد ذكر
عن أنس بن مالك وأأبي وأائل وأعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه

وأسعيد بن جبير وأعكرمة في أحد روأاياته, وأمجاهد وأالسدي وأعطاء
الخراساني وأالربيع بن أنس وأالحسن وأقتادة وأمحمد بن كعب

وأمقاتل بن حيان نحو ذلك, وأهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة وأالله
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أعلم, وأالمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وأجل, وألهذا

ًا على التمييز, تقديره كذكركم كان انتصاب قوله, أوأ أشد ذكر
ًا, وأأوأ ـ ههنا ـ لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله آباءكم أوأ أشد ذكر
{فهي كالحجارة أوأ أشد قسوة} وأقوله {يخشون الناس كخشية

الله أوأ أشد خشية} {فأرسلناه إلى مائة ألف أوأ يزيدوأن} {فكان
ًا, وأإنما هي لتحقيق قاب قوسين أوأ أدنى} فليست ههنا للشك قطع

المخبر عنه كذلك أوأ أزيد منه, ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد
كثرة ذكره فإنه مظنة الجابة, وأذم من ل يسأله إل في أمر دنياه
وأهو معرض عن أخراه, فقال {فمن الناس من يقول ربنا آتنا في

الدنيا وأماله في الَخرة من خلق} أي من نصيب وأل حظ, وأتضمن
هذا الذم وأالتنفير عن التشبه بمن هو كذلك, قال سعيد بن جبير,

عن ابن عباس: كان قوم من العراب يجيئون إلى الموقف
فيقولون: اللهم اجعله عام غيث, وأعام خصب, وأعام وألد حسن, ل

ًا, فأنزل الله فيهم {فمن الناس من يذكروأن من أمر الَخرة شيئ
يقول ربنا آتنا في الدنيا وأماله في الَخرة من خلق} وأكان يجيء
بعدهم آخروأن من المؤمنين فيقولون {ربنا آتنا في الدنيا حسنة

وأفي ألَخرة حسنة وأقنا عذاب النار} فأنزل الله {أوألئك لهم نصيب
مما كسبوا وأالله سريع الحساب} وألهذا مدح من يسأله الدنيا

وأالخرى, فقال: {وأمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأفي
الَخرة حسنة وأقنا عذاب النار} فجمعت هذه الدعوة كل خير في

الدنيا وأصارفت كل شر, فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب
دنيوي من عافية, وأدار رحبة, وأزوأجة حسنة, وأرزق وأاسع, وأعلم
نافع, وأعمل صاالح, وأمركب هني, وأثناء جميل إلى غير ذلك مما

اشتملت عليه عبارات المفسرين, وأل منافاة بينها, فإنها كلها
مندرجة في الحسنة في الدنيا, وأأما الحسنة في الَخرة, فأعلى

ذلك دخول الجنة وأتوابعه من المن من الفزع الكبر في العرصاات,
وأتيسير الحساب وأغير ذلك من أمور الَخرة الصالحة, وأأما النجاة
من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم

وأالَثام وأترك الشبهات وأالحرام, وأقال القاسم بن عبد الرحمن: من
ًا, فقد أوأتي في ًا صاابر ًا, وأجسد ًا ذاكر ًا, وألسان ًا شاكر أعطي قلب

الدنيا حسنة, وأفي الَخرة حسنة, وأوأقي عذاب النار, وألهذا وأردت
السنة بالترغيب في هذا الدعاء, فقال البخاري: حدثنا أبو معمر,
حدثنا عبد الوارثا عن عبد العزيز, عن أنس بن مالك, قال: كان

النبي صالى الله عليه وأسلم يقول: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة,
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وأفي الَخرة حسنة, وأقنا عذاب النار» وأقال أحمد: حدثنا إسماعيل

ًا: أي بن إبراهيم, حدثنا عبد العزيز بن صاهيب, قال: سأل قتادة أنس
دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صالى الله عليه وأسلم ؟ قال: يقول

«اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وأفي الَخرة حسنة, وأقنا عذاب
النار» وأكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها, وأإذا أراد أن يدعو

بدعاء دعا بها وأروأاه مسلم, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا
أبو نعيم,حدثنا عبد السلم بن شداد يعني أبا طالوت, قال: كنت

عند أنس بن مالك, فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم,
فقال: «اللهم آتنا في الدينا حسنة, وأفي الَخرة حسنة, وأقنا عذاب

النار» وأتحدثوا ساعة, حتى إذا أرادوأا القيام قال: يا أبا حمزة, إن
إخوانك يريدوأن القيام, فادع الله لهم, فقال: أتريدوأن أن أشقق

لكم المور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وأفي الَخرة حسنة,
ًا: حدثنا وأوأقاكم عذاب النار, فقد آتاكم الخير كله, وأقال أحمد أيض
محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت, عن أنس: أن رسول الله

صالى الله عليه وأسلم عاد رجلً من المسلمين قد صاار مثل الفرخ,
فقال له رسول الله صالى الله عليه وأسلم «هل تدعو الله بشيء أوأ

تسأله إياه ؟ قال: نعم, كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في
الَخرة فعجله لي في الدنيا, فقال رسول الله صالى الله عليه

وأسلم : سبحان الله ل تطيقه أوأ ل تستطيعه, فهل قلت {ربنا آتنا
في الدنيا حسنة, وأفي الَخرة حسنة, وأقنا عذاب النار} قال: فدعاه

فشفاه, انفرد بإخراجه مسلم, فروأاه من حديث ابن أبي عدي به
وأقال المام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج,

عن يحيى بن عبيد مولى السائب, عن أبيه, عن عبد الله بن
السائب: أنه سمع النبي صالى الله عليه وأسلم يقول فيما بين

الركن اليماني وأالركن السود: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وأفي
الَخرة حسنة, وأقنا عذاب النار} وأروأاه الثوري عن ابن جريج كذلك.

وأروأى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه وأسلم
نحو ذلك, وأفي سنده ضعف, وأالله أعلم. وأقال ابن مردوأيه: حدثنا

عبد الباقي, أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساوأر, حدثنا سعيد بن
سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمز, عن

مجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
ًا يقول آمين, فإذا مررتم «ما مررت على الركن إل رأيت عليه ملك

عليه فقولوا {ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وأفي الَخرة حسنة, وأقنا
عذاب النار}» وأقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري,
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حدثنا محمد بن عبد السلم, حدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا جرير

عن العمش, عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, قال: جاء
رجل إلى ابن عباس فقال. إني أجرت نفسي من قوم على أن
يحملوني, وأوأضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم,

أفيجزي ذلك ؟ فقال: أنت من الذين قال الله: {أوألئك لهم نصيب
مما كسبوا وأالله سريع الحساب} ثم قال الحاكم: صاحيح على

شرط الشيخين, وألم يخرجاه.

ْثَم ِإ َفلَ  ْيِن  ْوَم َي ِفي  َعّجَل  َت َفَمن  َداٍت  ُدوأ ْع ٍم ّم ّيا َأ ِفَي  ّلَه  ْا ال ُكُروأ ْذ َوأا  **
ِه ْي َل ِإ ُكْم  ّن َأ َلُموآ  ْع َوأا ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا َقَى  ّت ِلَمِن ا ِه  ْي َل َع ْثَم  ِإ َفلَ  َأّخَر  َت َوأَمن  ِه  ْي َل َع

 ُتْحَشُروأَن
قال ابن عباس: اليام المعدوأدات أيام التشريق, وأاليام   

المعلومات أيام العشر, وأقال عكرمة {وأاذكروأ الله في أيام
معدوأدات} يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات
الله أكبر الله أكبر. وأقال المام أحمد: حدثنا وأكيع, حدثنا موسى بن

علي عن أبيه, قال: سمعت عقبة بن عامر قال: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم: «يوم عرفة, وأيوم النحر, وأأيام التشريق,

ًا: حدثنا عيدنا أهل السلم, وأهي أيام أكل وأشرب», وأقال أحمد أيض
هشيم, أخبرنا خالد, عن أبي المليح, عن نبيشة الهذلي قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم : «أيام التشريق أيام أكل وأشرب
ًا, وأتقدم حديث جبير بن مطعم وأذكر الله» وأروأاه مسلم أيض

ًا حديث «عرفة كلها موقف, وأأيام التشريق كلها ذبح» وأتقدم أيض
عبد الرحمن بن يعمر الديلي «وأأيام منى ثلثة فمن تعجل في

يومين فل إثم عليه وأمن تأخر فل إثم عليه» وأقال ابن جرير: حدثنا
يعقوب بن إبراهيم وأخلد بن أسلم قال: حدثنا هشيم عن عمروأ بن
أبي سلمة, عن أبيه, عن أبي هريرة أن رسول الله صالى الله عليه

وأسلم قال: «أيام التشريق أيام طعم وأذكر الله» وأحدثنا خلد بن
أسلم, حدثنا روأح, حدثنا صاالح, حدثني ابن شهاب عن سعيد بن

المسيب, عن أبي هريرة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم بعث
عبد الله بن حذافة يطوف في منَى: «ل تصوموا هذه اليام فإنها
أيام أكل وأشرب وأذكر الله عز وأجل» وأحدثنا يعقوب حدثنا هشيم

عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله صالى الله
عليه وأسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال «إن
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هذه أيام أكل وأشرب وأذكر الله إل من كان عليه صاوم من هدى»
زيادة حسنة وألكن مرسلة, وأبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي
سليمان, عن عمروأ بن دينار أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام
أكل وأشرب وأذكر الله» وأقال هشيم عن ابن أبي ليلى, عن عطاء,
عن عائشة قالت: نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن صاوم

أيام التشريق, قال: «وأهي أيام أكل وأشرب وأذكر الله» وأقال
محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم, عن مسعود بن الحكم

الزرقي, عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علّي على بغلة رسول الله
صالى الله عليه وأسلم البيضاء حتى وأقف على شعب النصار وأهو

يقول: يا أيها الناس, إنها ليست بأيام صايام, إنما هي أيام أكل
وأشرب وأذكر الله, وأقال مقسم عن ابن عباس: اليام المعدوأدات

أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر, وأثلثة بعده, وأروأي عن ابن
عمر وأابن الزبير وأأبي موسى وأعطاء وأمجاهد وأعكرمة وأسعيد بن

جبير وأأبي مالك وأإبراهيم النخعي وأيحيى بن أبي كثير وأالحسن
وأقتادة وأالسدي وأالزهري وأالربيع بن أنس وأالضحاك وأمقاتل بن

حيان وأعطاء الخراساني وأمالك بن أنس وأغيرهم مثل ذلك. وأقال
علي بن أبي طالب: هي ثلثة: يوم النحر وأيومان بعده اذبح في

أيهن شئت, وأأفضلها أوألها, وأالقول الوأل هو المشهور, وأعليه دّل
ظاهر الَية الكريمة حيث قال {فمن تعجل في يومين فل إثم عليه

وأمن تأخر فل إثم عليه} فدل على ثلثة بعد النحر وأيتعلق بقوله
{وأاذكروأا الله في أيام معدوأدات} ذكر الله الضاحي وأقد تقدم,
وأأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وأهو أن وأقت
الضحية من يوم النحر إلى آخر التشريق وأيتعلق به أيضا الذكر
المؤقت خلف الصلوات,وأالمطلق في سائر الحوال وأفي وأقته

أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صالة الصبح يوم
عرفة إلى صالة العصر من آخر أيام التشريق, وأهو آخر النفر الَخر,

ًا, وأالله وأقد جاء فيه حديث روأاه الدارقطني لكن ل يصح مرفوع
أعلم وأقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في

ًا وأيتعلق بذلك قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منَى تكبير
ًا التكبير وأذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام أيض

التشريق وأقد جاء في الحديث الذي روأاه أبو داوأد وأغيره: إنما جعل
الطواف بالبيت وأالسعي بين الصفا وأالمروأة وأرمي الجمار لقامة

ذكر الله عز وأجل. وألما ذكر الله تعالى النفر الوأل وأالثاني وأهو
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تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر القاليم وأالَفاق بعد

اجتماعهم في المشاعر وأالموقف, قال {وأاتقوا الله وأاعلموا أنكم
إليه تحشروأن} كما قال {وأهوالذي ذرأكم في الرض وأإليه

تحشروأن}.

َلَى َع ّلَه  ُد ال ِه ُيْش َوأ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلَح ِفي ا ُلُه  ْو َق ُبَك  ْعِج ُي ّناِس َمن  َوأِمَن ال  **
َد ُيْفِس ِل ِفي الْرِض  َعَى  ّلَى َس َو َت َذا  ِإ َوأ ِم *   ْلِخَصا ّد ا َل َأ َو  ُه َوأ ِه  ِب ْل َق ِفي  َما 

ّتِق َلُه ا ِقيَل  َذا  ِإ َوأ َد *   َفَسا ُيِحّب ال ّلُه لَ  َوأال ّنْسَل  َوأال ْلَحْرثَا  ِلَك ا ْه ُي َوأ َها  ِي ِف
ّناِس َوأِمَن ال ُد *   َها ْلِم ْئَس ا ِب َل َوأ ّنُم  َه ُبُه َج َفَحْس ِم  ْث ِل ِبا ُة  ِعّز ْل ْتُه ا َذ َأَخ ّلَه  ال

ِد  َبا ِع ْل ِبا ٌءف  ُؤوأ ّلُه َر َوأال ِه  ّل َء َمْرَضاِت ال َغآ ِت ْب ْفَسُه ا َن ِري  َيْش َمن 
قال السدي: نزلت في الخنس بن شريق الثقفي, جاء إلى   

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأأظهر السلم وأفي باطنه
خلف ذلك, وأعن ابن عباس, أنها نزلت في نفر من المنافقين

تكلموا في خبيب وأأصاحابه الذين قتلوا بالرجيع وأعابوهم, فأنزل الله
في ذم المنافقين وأمدح خبيب وأأصاحابه {وأمن الناس من يشري

نفسه ابتغاء مرضات الله} وأقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم
وأفي المؤمنين كلهم, وأهذا قول قتادة وأمجاهد وأالربيع بن أنس

وأغير وأاحد, وأهو الصحيح,وأقال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن
وأهب, أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن أبي هلل, عن القرظي,
عن نوف وأهوالبكالي وأكان ممن يقرأ الكتب, قال: إني لجد صافة

ناس من هذه المة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا
بالدين, ألسنتهم أحلى من العسل, وأقلوبهم أمّر من الصبر,

يلبسون للناس مسوك الضأن, وأقلوبهم قلوب الذئاب, يقول الله
تعالى: فعلّي يجترئون وأبي يغتروأن, حلفت بنفسي لبعثن عليهم
فتنة تترك الحليم فيها حيران, قال القرظي: تدبرتها في القرآن
فإذا هم المنافقون فوجدتها{ وأمن الناس من يعجبك قوله في

الحياة الدنيا وأيشهد الله على ما في قلبه} الَية, وأحدثني محمد بن
ًا المقبري أبي معشر: أخبرني أبو معشر نجيح, قال: سمعت سعيد
يذاكر محمد بن كعب القرظي, فقال سعيد: إن في بعض الكتب:

ًا ألسنتهم أحلى من العسل, وأقلوبهم أمر من الصبر, لبسوا إن عباد
للناس مسوك الضأن من اللين, يجترئون الدنيا بالدين, قال الله

تعالى, علّي تجترئون وأبي تغتروأن ؟ وأعزتي لبعثن عليهم فتنة
تترك الحليم منهم حيران, فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله,
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فقال سعيد: وأأين هو من كتاب الله ؟ قال: قول الله {وأمن الناس

من يعجبك قوله في الحياة الدنيا} الَية, فقال سعيد: قد عرفت
فيمن أنزلت هذه الَية ؟ فقال محمد بن كعب, إن الَية تنزل في

الرجل ثم تكون عامة بعد, وأهذا الذي قاله القرظي, حسن صاحيح,
وأأما قوله {وأيشهد الله على ما في قلبه} فقرأه ابن محيصن

{وأيشهد الله} بفتح الياء وأضم الجللة {على ما في قلبه} وأمعناها
أن هذا وأإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله

تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وأالله
يعلم إنك لرسوله وأالله يعلم يشهد إن المنافقين لكاذبون} وأقراءة
الجمهور بضم الياء وأنصب الجللة, {يشهد الله على ما في قلبه}
وأمعناه أنه يظهر للناس السلم وأيبارز الله بما في قلبه من الكفر

وأالنفاق كقوله تعالى: {يستخفون من الناس وأل يستخفون من
الله} الَية, هذا معنى ما روأاه ابن إسحاق عن محمد بن أبي

محمد, عن عكرمة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, وأقيل:
معناه أنه إذا أظهر للناس السلم حلف وأأشهد الله لهم أن الذي

في قلبه موافق للسانه, وأهذا المعنى صاحيح, وأقاله عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم, وأاختاره ابن جرير وأعزاه إلى ابن عباس وأحكاه عن

مجاهد, وأالله أعلم.
ًا   وأقوله {وأهو ألد الخصام} الَلد في اللغة العوج {وأتنذر به قوم

ًا, وأهكذا المنافق في حال خصومته, يكذب وأيزوأر عن ًا} أي عوج لد
الحق وأل يستقيم معه, بل يفتري وأيفجر, كما ثبت في الصحيح عن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم أنه قال «آية المنافق ثلثا: إذا
حدثا كذب, وأإذا عاهد غدر, وأإذا خاصام فجر». وأقال البخاري:
حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان عن ابن جريج, عن ابن مليكة عن

عائشة ترفعه, قال «إن أبغض الرجال إلى الله اللد الخصم» قال:
وأقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان, حدثنا ابن جريج عن ابن

مليكة عن عائشة عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «إن أبغض
الرجال إلى الله اللد الخصم» وأهكذا روأاه عبد الرزاق عن معمر
في قوله {وأهو ألد الخصام} عن ابن جريج, عن ابن أبي مليكة,

عن عائشة عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «إن أبغض
الرجال إلى الله اللد الخصم».

وأقوله {وأإذا تولى سعى في الرض ليفسد فيها وأيهلك الحرثا  
وأالنسل وأالله ل يحب الفساد} أي هو أعوج المقال سيء الفعال,

فذلك قوله وأهذا فعله, كلمه كذب, وأاعتقاده فاسد, وأأفعاله قبيحة,
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ًا عن فرعون {ثم أدبر وأالسعي ـ ههنا ـ هو القصد, كما قال إخبار

أنا ربكم العلى فأخذه الله نكال الَخرة يسعى فحشر فنادى فقال
وأالوألى, إن في ذلك لعبرة لمن يخشى} وأقال تعالى: {يا أيها

الذين آمنوا إذا نودي للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}
أي اقصدوأا وأاعمدوأا ناوأين بذلك صالة الجمعة, فإن السعي الحسي

إلى الصلة منهي عنه بالسنة النبوية «إذا أتيتم الصلة فل تأتوها
وأأنتم تسعون, وأأتوها وأعليكم السكينة وأالوقار» فهذا المنافق ليس
له همة إل الفساد في الرض وأإهلك الحرثا, وأهومحل نماء الزروأع

وأالثمار وأالنسل, وأهو نتاج الحيوانات الذين ل قوام للناس إل بهما
ًا, منع الله القطر فهلك وأقال مجاهد: إذا سعي في الرض إفساد

الحرثا وأالنسل {وأالله ل يحب الفساد} أي ل يحب من هذه صافته,
وأل من يصدر منه ذلك.

وأقوله {وأإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالثم} أي إذا وأعظ هذا  
الفاجر في مقاله وأفعاله, وأقيل له اتق الله وأانزع عن قولك وأفعلك

وأارجع إلى الحق, امتنع وأأبى وأأخذته الحمية وأالغضب بالثم, أي
بسبب ما اشتمل عليه من الَثام, وأهذه الَية شبيهة بقوله تعالى:
{وأإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وأجه الذين كفروأا المنكر
يكادوأن يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا, قل أفأنبئكم بشر من

ذلكم النار وأعدها الله الذين كفروأا وأبئس المصير} وألهذا قال في
هذه الَية {فحسبه جهنم وألبئس المهاد} أي هي كافيته عقوبة في
ذلك وأقوله {وأمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله} لما

أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة, ذكر صافات المؤمنين
الحميدة فقال {وأمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله}

قال ابن عباس وأأنس وأسعيد بن المسيب وأأبو عثمان النهدي
وأعكرمة وأجماعة: نزلت في صاهيب بن سنان الروأمي وأذلك أنه لما
أسلم بمكة وأأراد الهجرة, منعه الناس أن يهاجر بماله,وأإن أحب أن

يتجرد منه وأيهاجر فعل, فتخلص منهم وأأعطاهم ماله, فأنزل الله
فيه هذه الَية, فتلقاه عمر بن الخطاب وأجماعة إلى طرف الحرة

وأقالوا له: ربح البيع فقال: وأأنتم فل أخسر الله تجارتكم وأما ذاك ؟
َى أن رسول الله صالى فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الَية, وأيروأ

الله عليه وأسلم قال له «ربح البيع صاهيب» قال ابن مردوأيه: حدثنا
محمد بن إبراهيم, حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة, حدثنا

سليمان بن داوأد, حدثنا جعفر بن سليمان الضبي, حدثنا عوف عن
أبي عثمان النهدي عن صاهيب, قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى
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النبي صالى الله عليه وأسلم قالت لي قريش يا صاهيب قدمت إلينا,
ًا, فقلت لهم: وأل مال لك وأتخرج أنت وأمالك وأالله ل يكون ذلك أبد

أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ قالوا: نعم, فدفعت
إليهم مالي, فخلوا عني, فخرجت حتى قدمت المدينة, فبلغ ذلك

النبي صالى الله عليه وأسلم فقال «ربح صاهيب ربح صاهيب» مرتين,
وأقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب, قال:
ًا نحو النبي صالى الله عليه وأسلم فاتبعه نفر من أقبل صاهيب مهاجر

قريش, فنزل عن راحلته وأأنثل ما في كنانته, ثم قال: يا معشر
قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلً, وأأنتم وأالله ل تصلون إلي
حتى أرمي بكل سهم في كنانتي, ثم أضرب بسيفي ما بقي في
يدي منه شيء, ثم افعلوا ما شئتم وأإن شئتم دللتكم على مالي

وأقنيتي بمكة وأخليتم سبيلي, قالوا: نعم, فلما قدم على النبي صالى
الله عليه وأسلم قال «ربح البيع» قال وأنزلت {وأمن الناس من

يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وأالله رؤوأف بالعباد} وأأما الكثروأن
فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال

تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأأموالهم بأن لهم
ًا في ًا عليه حق الجنة يقاتلون في سبيل الله, فيقتلون وأيقتلون, وأعد
التوراة وأالنجيل وأالقرآن, وأمن أوأفى بعهده من الله ؟ فاسبتشروأا

ببيعكم الذي بايعتم به وأذلك هو الفوز العظيم} وألما حمل هشام
بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس, فرد عليهم عمر بن

الخطاب وأأبو هريرة وأغيرهما, وأتلوا هذه الَية {وأمن الناس من
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وأالله رؤوأف بالعباد}.

َواِت ُط ْا ُخ ُعو ِب ّت َت َوألَ  ّفًة  َكآ ِم  ْل ِفي الّس ْا  ُلو ْدُخ ْا ا ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ُكُم ْت َء ِد َما َجآ ْع َب ُتْم ّمن  ْل َل ِإن َز َف ٌءن *   ِبي ّوأ ّم ُد َع ُكْم  َل ّنُه  ِإ َطاِن  ْي الّش
ٌءم ِكي ٌءز َح ِزي َع ّلَه  َأّن ال ْا  َو َلُم ْع َفا َناُت  ّي َب ْل  ا

ًا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن    يقول الله تعالى آمر
يأخذوأا بجميع عرى السلم وأشرائعه, وأالعمل بجميع أوأامره, وأترك
جميع زوأاجره, ما استطاعوا من ذلك, قال العوفي, عن ابن عباس
وأمجاهد وأطاوأس وأالضحاك وأعكرمة وأقتادة وأالسدي وأابن زيد في

يعني السلم. وأقال الضحاك, عن ابن} قوله {ادخلوا في السلم
عباس وأأبو العالية وأالربيع بن أنس {ادخلوا في السلم} يعني

ًا: الموادعة. وأقوله {كافة} قال ابن عباس الطاعة. وأقال قتادة أيض
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وأمجاهد وأأبو العالية وأعكرمة وأالربيع بن أنس وأالسدي وأمقاتل بن

ًا, وأقال مجاهد: أي اعملوا بجميع حيان وأقتادة وأالضحاك جميع
العمال وأوأجوه البر.

وأزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وأغيرهم  
كعبد الله بن سلم وأأسد بن عبيد وأثعلبة وأطائفة استأذنوا رسول

الله صالى الله عليه وأسلم في أن يسبتوا وأأن يقوموا بالتوراة ليلً,
فأمرهم الله بإقامة شعائر السلم وأالشتغال بها عما عداها, وأفي

ذكر عبد الله بن سلم مع هؤلء نظر, إذ يبعد أن يستأذن في إقامة
السبت وأهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه وأرفعه وأبطلنه وأالتعويض

عنه بأعياد السلم.
وأمن المفسرين من يجعل قوله {كافة} حالً من الداخلين أي  

ادخلوا في السلم كلكم وأالصحيح الوأل وأهو أنهم أمروأا كلهم أن
ًا ما يعملوا بجميع شعب اليمان وأشرائع السلم وأهي كثيرة جد

استطاعوا منها, كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين,
أخبرني الهيثم بن يمان, حدثنا إسماعيل بن, أخبرنا أحمد بن الصباح

زكريا, حدثني محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس {يا أيها
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة} كذا قرأها بالنصب, يعني
مؤمني أهل الكتاب, فإنهم كانوا مع اليمان بالله مستمسكين

ببعض أمور التوراة وأالشرائع التي أنزلت فيهم, فقال الله {ادخلوا
في السلم كافة} يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صالى الله

ًا وأحسبكم اليمان بالتوراة وأما فيها, عليه وأسلم وأل تدعوا منها شيئ
وأقوله {وألتتبعوا خطوات الشيطان} أي اعملوا بالطاعات وأاجنتبوا

ما يأمركم به الشيطان فـ {إنما يأمركم بالسوء وأالفحشاء وأأن
تقولوا على الله ما ل تعلمون}, وأ {إنما يدعو حزبه ليكونوا من
ّوأ مبين} قال مطرف: أصاحاب السعير} وألهذا قال {إنه لكم عد

أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان, وأقوله: {فإن زللتم من بعد ما
جاءتكم البينات} أي عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج,

فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه ل يفوته هارب وأل يغلبه غالب
حكيم في أحكامه وأنقضه وأإبرامه, وألهذا قال أبو العالية وأقتادة

وأالربيع بن أنس: عزيز في نقمته حكيم في أمره. وأقال محمد بن
إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره

وأحجته إلى عباده.
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َكُة ِئ ْلَملَ َوأا ِم  َغَما ْل َلٍل ّمَن ا ُظ ِفي  ّلُه  ُهُم ال َي ِت أ

ْ َي َأن  ِإلّ  ُظُروأَن  َين َهْل   **
ُع الُموُر ُتْرَج ِه  ّل َلى ال ِإ َوأ ُقِضَي الْمُر   َوأ

ًا للكافرين بمحمد صالوات الله وأسلمه عليه    يقول تعالى مهدد
{هل ينظروأن إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وأالملئكة}

يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الوألين وأالَخرين, فيجزي كل
ًا فشر, وألهذا قال تعالى: ًا فخير, وأإن شر عامل بعمله إن خير

{وأقضي المر وأإلى الله ترجع المور} كما قال الله تعالى: {كل إذا
ٍذ ًا * وأجيء يومئ ًا صاف ًا * وأجاء ربك وأالملك صاف ًا دك دكت الرض دك
ٍذ يتذكر النسان وأأنى له الذكرى} وأقال {هل ينظروأن بجهنم يومئ
إل أن تأتيهم الملئكة أوأ يأتي ربك أوأ يأتي بعض آيات ربك} الَية.

وأقد ذكر المام أبو جعفر بن جرير ـ ههنا ـ حديث الصور بطوله من
أوأله عن أبي هريرة, عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأهو

حديث مشهور ساقه غير وأاحد من أصاحاب المسانيد وأغيرهم,وأفيه:
أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصاات تشفعوا إلى ربهم

ًا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا ًا وأاحد بالنبياء وأاحد
إلى محمد صالى الله عليه وأسلم, فإذا جاؤوأا إليه قال «أنا لها أنا

لها» فيذهب فيسجد لله تحت العرش, وأيشفع عند الله في أن يأتي
بفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله وأيأتي في ظلل من الغمام

بعد ما تنشق السماء الدنيا وأينزل من فيها من الملئكة, ثم الثانية,
ثم الثالثة, إلى السابعة, وأينزل حملة العرش وأالكروأبيون, قال:

وأينزل الجبار عز وأجل في ظلل من الغمام وأالملئكة, وألهم زجل
من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك وأالملكوت, سبحان ذي

العزة وأالجبروأت, سبحان الحي الذي ل يموت, سبحان الذي يميت
الخلئق وأل يموت, سبوح قدوأس رب الملئكة وأالروأح, سبوح
قدوأس سبحان ربنا العلى, سبحان ذي السلطان وأالعظمة,

ًا, وأقد أوأرد الحافظ أبو بكر بن مردوأيه ـ ًا أبد سبحانه سبحانه أبد
ههنا ـ أحاديث فيها غرابة, وأالله أعلم. فمنها ما روأاه من حديث

المنهال بن عمروأ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ميسرة, عن
مسروأق, عنابن مسعود, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال
ًا شاخصة «يجمع الله الوألين وأالَخرين لميقات يوم معلوم قيام

أبصارهم إلى السماء ينتظروأن فصل القضاء, وأينزل الله في ظلل
من الغمام من العرش إلى الكرسي» وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا

أبو زرعة, حدثنا أبو بكر بن مقدم, حدثنا معتمر بن سليمان,
سمعت عبد الجليل القيسي يحدثا عن عبد الله بن عمروأ {هل
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ينظروأن إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} الَية. قال: يهبط

حين يهبط وأبينه وأبين خلقه سبعون ألف حجاب, منها النور وأالظلمة
ًا تنخلع له القلوب. قال: وأالماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صاوت

وأحدثنا أبي, حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي, حدثنا الوليد. قال:
سألت زهير بن محمد عن قول الله {هل ينظروأن إل أن يأتيهم الله

في ظلل من الغمام} قال: ظلل من الغمام منظوم من الياقوت,
مكلل بالجوهر وأالزبرجد. وأقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في ظلل
من الغمام, قال: هو غير السحاب وألم يكن قط إل لبني إسرائيل
في تيههم حين تاهوا, وأقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس

عن أبي العالية {هل ينظروأن إل أن يأتيهم الله في ظلل من
الغمام وأالملئكة} يقول: وأالملئكة يجيئون في ظلل من الغمام,

وأالله تعالى يجيء فيما يشاء, وأهي في بعض القراءات {هل
ينظروأن إل أن يأتيهم الله وأالملئكة في ظلل من الغمام} وأهي

كقوله {وأيوم تشقق السماء بالغمام وأنزل الملئكة تنزيلً}.

ِه ّل ْعَمَة ال ِن ّدْل  َب ُي َوأَمن  ٍة  َن ّي َب ٍة  َي ُهم ّمْن آ َنا ْي َت َكْم آ ِئيَل  ِإْسَرا ِنَي  َب ** َسْل 
ُة َيا ْلَح ْا ا َفُروأ َك ِذيَن  ّل ِل ّيَن  َقاِب *  ُز ِع ْل ُد ا ِدي ّلَه َش ِإّن ال َف ْتُه  َء ِد َما َجآ ْع َب ِمن 

ِة َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ُهْم  َق ْو َف ْا  َقو ّت ِذيَن ا ّل َوأا ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل َيْسَخُروأَن ِمَن ا َوأ َيا  ْن ّد ال
ِر ِحَساٍب  ْي َغ ِب ُء  َيَشآ ُق َمن  َيْرُز ّلُه  َوأال

ًا عن بني إسرائيل: كم شاهدوأا مع موسى من    يقول تعالى مخبر
آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به, كيده وأعصاه وأفلقه

البحر وأضرب الحجر, وأما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة
الحر, وأمن إنزال المن وأالسلوى, وأغير ذلك من الَيات الدالت

وأصادق من جرت هذه الخوارق على, على وأجود الفاعل المختار
ًا, أي يديه, وأمع هذا أعرض كثير منهم عنها وأبدلوا نعمة الله كفر
استبدلوا باليمان بها الكفر بها وأالعراض عنها {وأمن يبدل نعمة

الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب} كما قال تعالى
ًا ًا عن كفار قريش {ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر إخبار

وأأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وأبئس القرار} ثم أخبر
تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها, وأاطمأنوا

إليها وأجمعوا الموال وأمنعوها عن مصارفها التي أمروأا بها, مما
يرضي الله عنهم وأسخروأا من الذين آمنوا, الذين أعرضوا عنها,

وأأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم, وأبذلوه ابتغاء وأجه الله,
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فلهذا فازوأا بالمقام السعد وأالحظ الوأفر يوم معادهم, فكانوا فوق
أوألئك في محشرهم وأمنشرهم وأمسيرهم وأمأوأاهم, فاستقروأا في

الدرجات في أعلى عليين, وأخلد أوألئك في الدركات في أسفل
سافلين, وألهذا قال تعالى: {وأالله يرزق من يشاء بغير حساب} أي

ًا جزيلً بل حصر وأل يزرق من يشاء من خلقه وأيعطيه عطاء كثير
تعداد في الدنيا وأالَخرة, كما جاء في الحديث «ابن آدم أنفق أنفق
عليك» وأقال النبي صالى الله عليه وأسلم «أنفق بللً وأل تخش من

ذي العرش إقللً» وأقال تعالى: {وأما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}
وأفي الصحيح «أن ملكين ينزلن من السماء صابيحة كل يوم فيقول

ًا ًا, وأيقول الَخر: اللهم أعط ممسك ًا خلف أحدهما: اللهم أعط منفق
ًا» وأفي الصحيح «يقول ابن آدم: مالي مالي. وأهل لك من مالك تلف
إل ما أكلت فأفنيت, وأما لبست فابليت, وأما تصدقت فأمضيت, وأما

سوى ذلك فذاهب وأتاركه للناس» وأفي مسند المام أحمد عن
النبي صالى الله عليه وأسلم أنه قال «الدنيا دار من ل دار له, وأمال

من ل مال له, وألها يجمع من ل عقل له».

ِريَن ِذ َوأُمن ِريَن  َبّش ّييَن ُم ِب ّن ّلُه ال َعَث ال َب َف ًة  َد َوأاِح ُأّمًة  ّناُس  َكاَن ال  **
َوأَما ِه  ِفي ْا  ُفو َل َت ِفيَما اْخ ّناِس  ْيَن ال َب ُكَم  َيْح ِل ّق  ْلَح ِبا َتاَب  ِك ْل ُهُم ا َع َأنَزَل َم َوأ

ُهْم َن ْي َب ًا  ْغي َب َناُت  ّي َب ْل ُهُم ا ْت َء ِد َما َجآ ْع َب ُه ِمن  ُتو ُأوأ ِذيَن  ّل ِإلّ ا ِه  ِفي َلَف  َت اْخ
ِدي ْه َي ّلُه  َوأال ِه  ِن ْذ ِإ ِب ّق  ْلَح ِه ِمَن ا ِفي ْا  ُفو َل َت ِلَما اْخ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ّلُه ا َدى ال َه َف

ٍم  ِقي َت َلَى صِاَراٍط ّمْس ِإ ُء  َيَشآ َمن 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا أبو داوأد, أخبرنا همام   

عن قتادة عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كان بين نوح وأآدم
عشرة قروأن, كلهم على شريعة من الحق, فاختلفوا, فبعث الله

النبين مبشرين وأمنذرين, قال: وأكذلك هي في قراءة عبد الله
{كان الناس أمة وأاحدة فاختلفوا}. وأروأاه الحاكم في مستدركه من

حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال: صاحيح السناد, وألم
يخرجاه, كذا روأى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن

كعب أنه كان يقرؤها {كان الناس أمة وأاحدة فاختلفوا فبعث الله
النبيين مبشرين وأمنذرين} وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن

قتادة في قوله {كان الناس أمة وأاحدة} قال: كانوا على الهدى
ًا. ًا {فاختلفوا فبعث الله النبيين} فكان أوأل من بعث نوح جميع

وأهكذا قال مجاهد, كما قال ابن عباس أوألً. وأقال العوفي عن ابن
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ًا {فبعث الله عباس {كان الناس أمة وأاحدة} يقول: كانوا كفار

ًا النبيين مبشرين وأمنذرين} وأالقول الوأل عن ابن عباس أصاح سند
وأمعنى, لن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوأا الصانام, فبعث
ًا عليه السلم, فكان أوأل رسول بعثه الله إلى أهل الله إليهم نوح

الرض.
وألهذا قال تعالى: {وأأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس  

فيما اختلفوا فيه وأما اختلف فيه إل الذين أوأتوه من بعدما جاءتهم
ًا بينهم} أي من بعد ما قامت الحجج عليهم, وأما حملهم البينات بغي
على ذلك إل البغي من بعضهم على بعض {فهدى الله الذي آمنوا
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وأالله يهدي من يشاء إلى صاراط

مستقيم} وأقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان العمش, عن
أبي صاالح, عن أبي هريرة في قوله: {فهدى الله الذين آمنوا لما

اختلفوا فيه من الحق بإذنه} الَية, قال: قال النبي صالى الله عليه
ً وأسلم: «نحن الَخروأن الوألون يوم القيامة, نحن أوأل الناس دخول

الجنة, بيد أنهم أوأتوا الكتاب من قبلنا وأأوأتيناه من بعدهم, فهدانا
الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه, فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه
ًا لليهود وأبعد غد للنصارى» فهدانا الله له, فالناس لنا فيه تبع فغد

ثم روأاه عبد الرزاق عن معمر, عن ابن طاوأس, عن أبيه, عن أبي
هريرة. وأقال ابن وأهب, عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه
في قوله {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}
فاختلفوا في يوم الجمعة, فاتخذ اليهود يوم السبت, وأالنصارى يوم

الحد, فهدى الله أمة محمد صالى الله عليه وأسلم ليوم الجمعة
وأاختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق وأاليهود بيت

المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة وأاختلفوا في الصلة, فمنهم
من يركع وأل يسجد, وأمنهم من يسجد وأل يركع, وأمنهم من يصلي

وأهو يتكلم, وأمنهم من يصلي وأهو يمشي, فهدى الله أمة محمد
للحق من ذلك, وأاختلفوا في الصيام, فمنهم من يصوم بعض النهار,
وأمنهم من يصوم عن بعض الطعام, فهدى الله أمة محمد للحق من
ًا, ذلك. وأاختلفوا في إبراهيم عليه السلم, فقالت اليهود: كان يهودي
ًا, فهدى الله ًا مسلم ًا, وأجعله الله حنيف وأقالت: النصارى كان نصراني

أمة محمد للحق من ذلك. وأاختلفوا في عيسى عليه السلم,
ًا ًا, وأجعلته النصارى إله ًا عظيم فكذبت به اليهود وأقالوا لمه بهتان

ًا, وأجعله الله روأحه وأكلمته, فهدى الله أمة محمد صالى الله وأوألد
عليه وأسلم للحق من ذلك, وأقال الربيع بن أنس في قوله {فهدى
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الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} أي عند الختلف

أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الختلف, أقاموا على
الخلص لله عز وأجل وأحده, وأعبادته ل شريك له, وأإقام الصلة
وأإيتاء الزكاة, فأقاموا على المر الوأل الذي كان قبل الختلف

وأاعتزلوا الختلف وأكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء
على قوم نوح وأقوم هود وأقوم صاالح وأقوم شعيب وأآل فرعون, أن

رسلهم قد بلغوهم, وأأنهم قد كذبوا رسلهم, وأفي قراءة أبي بن
كعب: وأليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة, وأالله يهدي من
يشاء إلى صاراط مستقيم. وأكان أبو العالية يقول في هذه الَية:

المخرج من الشبهات وأالضللت وأالفتن.
وأقوله {بإذنه} أي بعلمه بهم وأبما هداهم له, قاله ابن جرير  

{وأالله يهدي من يشاء} أي من خلقه {إلى صاراط مستقيم} أي
وأله الحكمة وأالحجة البالغة, وأفي صاحيح البخاري وأمسلم عن

عائشة: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, كان إذا قام من
الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وأميكائيل وأإسرافيل, فاطر

السموات وأالرض, عالم الغيب وأالشهادة, أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك

تهدي من تشاء إلى صاراط مستقيم» وأفي الدعاء المأثور: «اللهم
ًا, وأارزقنا ابتاعه, وأأرنا الباطل باطلً, وأارزقنا اجتنابه, أرنا الحق حق

ًا». ًا علينا فنضل, وأاجعلنا للمتقين إمام وأل تجعله ملتبس

ْا ِمن ْو َل ِذيَن َخ ّل َثُل ا ُكم ّم ِت ْأ َي َلّما  َوأ ّنَة  ْلَج ْا ا ُلو ْدُخ َت َأن  ُتْم  ْب َأْم َحِس  **
ِذيَن ّل َوأا ُقوَل الّرُسوُل  َي ّتَى  ْا َح ُلو ِز ْل َوأُز ُء  َوأالّضّرآ ُء  ْأَسآ َب ْل ُهُم ا ْت ُكم ّمّس ِل ْب َق

ٌءب ِري َق ِه  ّل َنْصَر ال ِإّن  َألَ  ِه  ّل َنْصُر ال َتَى  َعُه َم ْا َم ُنو  آَم
يقول تعالى: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة} قبل أن تبتلوا   

وأتخبروأا وأتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من المم, وألهذا قال
{وألما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وأالضراء}

وأهي المراض وأالسقام وأالَلم وأالمصائب وأالنوائب. قال ابن
مسعود وأابن عباس وأأبو العالية وأمجاهد وأسعيد بن جبير وأمرة

الهمداني وأالحسن وأقتادة وأالضحاك وأالربيع وأالسدي وأمقاتل بن
ًا من حيان {البأساء} الفقر {وأالضراء} السقم {وأزلزلوا} خوف

ًا, كما جاء في الحديث ًا عظيم ًا, وأامتحنوا امتحان العداء زلزالً شديد
الصحيح عن خباب بن الرت, قال: قلنا: يا رسول الله, أل تستنصر
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لنا, أل تدعو الله لنا ؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع

المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ل يصرفه ذلك عن
دينه, وأيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وأعظمه, ل يصرفه ذلك

عن دينه» ثم قال «وأالله ليتمن الله هذا المر حتى يسير الراكب
من صانعاء إلى حضرموت, ل يخاف إل الله وأالذئب على غنمه,

وألكنكم قوم تستعجلون» وأقال الله تعالى: {آلم. أحسب الناس أن
يتركوا أن يقولوا آمنا وأهم ل يفتنون, وألقد فتنا الذين من قبلهم

فليعلمن الله الذين صادقوا وأليعلمن الكاذبين} وأقد حصل من هذا
جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الحزاب, كما

قال الله تعالى: {إذ جاءوأكم من فوقكم وأمن أسفل منكم وأإذ
زاغت البصار وأبلغت القلوب الحناجر وأتظنون بالله الظنونا *

ًا * وأإذ يقول المنافقون هنالك ابتلي المؤمنون وأزلزلوا زلزالً شديد
ًا} الَيات. وأالذين في قلوبهم مرض ما وأعدنا الله وأرسوله إل غروأر

وألما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه ؟ قال: نعم. قال فكيف
كانت الحرب بينكم ؟ قال سجالً, يدال علينا وأندال عليه. قال:

كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وأقوله {مثل الذين خلوا
ًا من قبلكم} أي سنتهم كما قال تعالى: {فأهلكنا أشد منهم بطش
وأمضى مثل الوألين} وأقوله {وأزلزلوا حتى يقول الرسل وأالذين
آمنوا معه متى نصر الله} أي يستفتحون على أعدائهم وأيدعون

بقرب الفرج وأالمخرج عند ضيق الحال وأالشدة, قال الله تعالى:
ًا إن مع {أل إن نصر الله قريب} كما قال {فإن مع العسر يسر

ًا} وأكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها, وألهذا قال العسر يسر
{أل إن نصر الله قريب} وأفي حديث أبي رزين «عجب ربك من

قنوط عباده وأقرب غيثه, فينظر إليهم قنطين, فيظل يضحك يعلم
أن فرجهم قريب» الحديث.

ْيِن َد ِل َوا ْل ِل َف ٍر  ْي ُتْم ّمْن َخ ْق َف ْن َأ ُقْل َمآ  ُقوَن  ْنِف ُي َذا  َنَك َما ُلو َأ َيْس  **
ٍر ْي ْا ِمْن َخ ُلو َع ْف َت َوأَما  ِبيِل  ْبِن الّس َوأا ِكيَن  ْلَمَسا َوأا َتاَمَى  َي ْل َوأا ِبيَن  ْقَر َوأال

ٌءم ِلي َع ِه  ِب ّلَه  ِإّن ال  َف
قال مقاتل بن حيان: هذه الَية في نفقة التطوع. وأقال السدي:   

نسختها الزكاة, وأفيه نظر, وأمعنى الَية: يسألونك كيف ينفقون ؟
قاله ابن عباس وأمجاهد فبين لهم تعالى ذلك, فقال {قل ما أنفقتم

من خير فللوالدين وأالقربين وأاليتامى وأالمساكين وأابن السبيل}
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أي اصارفوها في هذه الوجوه. كما جاء الحديث «أمك وأأباك وأأختك

وأأخاك ثم أدناك أدناك» وأتل ميمون بن مهران هذه الَية, ثم قال:
ًا وأل تصاوأير الخشب هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلً وأل مزمار

وأل كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: {وأما تفعلوا من خير فإن الله
به عليم} أي مهما صادر منكم من فعل معروأف, فإن الله يعلمه
ًا مثقال ذرة. وأسيجزيكم على ذلك أوأفر الجزاء, فإنه ل يظلم أحد

َو ُه َوأ ًا  ْيئ ْا َش ُهو ْكَر َت َأن  َعَسَى  َوأ ُكْم  ّل ٌءه  ُكْر َو  ُه َوأ َتاُل  ِق ْل ُكُم ا ْي َل َع ِتَب  ُك  **
َ ُتْم ل ْن َأ َوأ َلُم  ْع َي ّلُه  َوأال ُكْم  ّل َو َشّر  ُه َوأ ًا  ْيئ ْا َش ّبو ُتِح َأن  َعَسَى  َوأ ُكْم  ّل ٌءر  ْي َخ

َلُموَن ْع  َت
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر   

العداء عن حوزة السلم, وأقال الزهري: الجهاد وأاجب على كل
أحد غزا أوأقعد, فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين, وأإذا استغيث أن

يغيث, وأإذا استنفر ان ينفر, وأإن لم يحتج إليه قعد. (قلت) وألهذا
ثبت في الصحيح «من مات وألم يغز وألم يحدثا نفسه بالغزوأ, مات

ميتة جاهلية» وأقال عليه السلم يوم الفتح: «ل هجرة بعد الفتح
وألكن جهاد وأنية, وأإذا استنفرتم فانفروأا» وأقوله {وأهو كره لكم}

أي شديد عليكم وأمشقة وأهو كذلك, فإنه إما أن يقتل أوأ يجرح مع
مشقة السفر وأمجالدة العداء. ثم قال تعالى: {وأعسى أن تكرهوا

ًا وأهو خير لكم} أي لن القتال يعقبه النصر وأالظفر على شيئ
العداء وأالستيلء على بلدهم وأأموالهم وأذراريهم وأأوألدهم.

ًا وأهو شر لكم} وأهذا عام في المور كلها قد {وأعسى أن تحبوا شيئ
ًا وأليس له فيه خيرة وأل مصلحة, وأمن ذلك القعود يحب المرء شيئ

عن القتال قد يعقبه استيلء العدوأ على البلد وأالحكم. ثم قال
تعالى: {وأالله يعلم وأأنتم ل تعلمون} أي هو أعلم بعواقب المور
منكم, وأأخبر بما فيه صالحكم في دنياكم وأأخراكم, فاستجيبوا له

وأانقادوأا لمره, لعلكم ترشدوأن.

ّد َوأصَا ٌءر  ِبي َك ِه  ِفي ٌءل  َتا ِق ُقْل  ِه  ِفي َتاٍل  ِق ِم  ْلَحَرا ِر ا ْه َعِن الّش َنَك  ُلو َأ َيْس  **
َد َبُر ِعن ْك َأ ْنُه  ِه ِم ِل ْه َأ ِإْخَراُج  َوأ ِم  ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسِج َوأا ِه  ِب ٌءر  ْف ُك َوأ ِه  ّل ِبيِل ال َعن َس

َعن ُكْم  ّدوأ َيُر ّتَى  ُكْم َح َن ُلو ِت َقا ُي ُلوَن  َيَزا َوألَ  ْتِل  َق ْل َبُر ِمَن ا ْك َأ َنُة  ْت ِف ْل َوأا ِه  ّل ال
ٌءر ِف َكا َو  ُه َوأ َيُمْت  َف ِه  ِن ِدي َعن  ُكْم  ْن ْد ِم ِد َت َيْر َوأَمن  ْا  ُعو َطا َت ِإن اْس ُكْم  ِن ِدي
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ِر ّنا َأصْاَحاُب ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َوأ ِة  َوأالَِخَر َيا  ْن ّد ِفي ال ُهْم  ُل ْعَما َأ َطْت  ِب ِئَك َح َلـ ْوأ ُأ َف

ِفي ْا  ُدوأ َه َوأَجا ْا  َهاَجُروأ ِذيَن  ّل َوأا ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإّن ا ُدوأَن *   ِل َها َخا ِفي ُهْم 
ٌءم  ٌءر ّرِحي ُفو َغ ّلُه  َوأال ِه  ّل َيْرُجوَن َرْحَمَة ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ِه  ّل ِبيِل ال َس

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي,   
حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه, حدثني الحضرمي عن أبي
السوار, عن جندب بن عبد الله, أن رسول الله صالى الله عليه
ًا, وأبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح, فلما ذهب وأسلم بعث رهط

ينطلق بكى صابابة إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم فحبسه
ًا وأأمره أن ل فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش, وأكتب له كتاب
ًا على يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وأكذا, وأقال «ل تكرهن أحد
ًا السير معك من أصاحابك» فلما قرأ الكتاب استرجع, وأقال: سمع

وأطاعة لله وألرسوله, فخبرهم الخبر وأقرأ عليهم الكتاب, فرجع
رجلن وأبقي بقيتهم, فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه, وألم يدروأا أن

ذلك اليوم من رجب أوأ من جمادى, فقال المشركون للمسلمين:
قتلتم في الشهر الحرام, فأنزل الله {يسألونك عن الشهر الحرام

قتال فيه قل قتال فيه كبير} الَية, وأقال السدي عن أبي مالك
وأعن أبي صاالح, عن ابن عباس وأعن مرة عن ابن مسعود

{يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} الَية,
وأذلك أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم بعث سرية, وأكانوا

سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش السدي, وأفيهم عمار بن ياسر
وأأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأسعد بن أبي وأقاص وأعتبة بن

غزوأان السلمي حليف لبني نوفل, وأسهيل بن بيضاء وأعامر بن
فهيرة وأوأاقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب, وأكتب
ًا وأأمره أن ل يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل لبن جحش كتاب

بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه «أن سر حتى تنزل بطن نخلة»
فقال لصاحابه: من كان يريد الموت فليمض وأليوص, فإنني موص
وأماض لمر رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فسار, فتخلف عنه
سعد بن أبي وأقاص وأعتبة, أضل راحلة لهما فتخلفا يطلبانها, سار
ابن جحش إلى بطن نخلة, فإذا هو بالحكم بن كيسان وأعثمان بن
عبد الله بن المغيرة, وأانفلت وأقتل عمروأ, قتله وأاقد بن عبد الله,

فكانت أوألى غنيمة أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فلما
رجعوا إلى المدينة بأسيرين وأما أصاابوا من المال, أراد أهل مكة أن

ًا يزعم أنه يتبع طاعة الله يفادوأا السيرين عليه. وأقالوا: إن محمد
وأهو أوأل من استحل الشهر الحرام وأقتل صااحبنا في رجب, فقال
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المسلمون: إنما قتلناه في جمادى, وأقتل في أوأل ليلة من رجب
وأآخر ليلة من جمادى, وأغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر

رجب, وأأنزل الله يعير أهل مكة {يسألونك عن الشهر الحرام قتال
فيه قل قتال فيه كبير} ل يحل وأما صانعتم أنتم يا معشر المشركين

أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وأصاددتم عن
محمد صالى الله عليه وأسلم وأأصاحابه, وأإخراج أهل المسجد الحرام

ًا صالى الله عليه وأسلم وأأصاحابه أكبر من منه حين أخرجوا محمد
القتل عند الله.

وأقال العوفي عن ابن عباس {يسألونك عن الشهر الحرام قتال  
فيه قل قتال فيه كبير} وأذلك أن المشركين صادوأا رسول الله

صالى الله عليه وأسلم وأردوأه عن المسجد في شهر حرام, قال:
ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل, فعاب

المشركون على رسول الله صالى الله عليه وأسلم القتال في شهر
حرام, فقال الله {وأصاد عن سبيل الله وأكفر به وأالمسجد الحرام
ًا صالى وأإخراج أهله منه أكبر عند الله} من القتال فيه, وأأن محمد
الله عليه وأسلم بعث سرية, فلقوا عمروأ بن الحضرمي وأهو مقبل

من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأأوأل ليلة من رجب وأأن
أصاحاب محمد صالى الله عليه وأسلم, كانوا يظنون أن تلك الليلة

من جمادى وأكانت أوأل رجب, وألم يشعروأا, فقتله رجل منهم
وأأخذوأا ما كان معه, وأإن المشركين أرسلوا يعيروأنه بذلك, فقال
الله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه
كبير وأصاد عن سبيل الله وأكفر به وأالمسجد الحرام وأإخراج أهله
منه} إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصااب أصاحاب
محمد صالى الله عليه وأسلم, وأالشرك أشد منه, وأهكذا روأى أبو

سعيد البقال عن عكرمة, عن ابن عباس, أنها نزلت في سرية عبد
الله بن جحش وأقتل عمروأ بن الحضرمي, وأقال محمد بن إسحاق:

حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صاالح, عن ابن عباس,
وأقال: نزل فيما كان من مصاب عمروأ بن الحضرمي {يسألونك
عن الشهر الحرام قتال فيه} إلى آخر الَية, وأقال عبد الملك بن
هشام راوأي السيرة, عن زياد بن عبد الله البكائي, عن محمد بن

إسحاق بن يسار المدني رحمه الله, في كتاب السيرة له, إنه قال:
وأبعث رسول الله صالى الله عليه وأسلم عبد الله بن جحش بن

رباب السدي في رجب مقفله من بدر الوألى, وأبعث معه ثمانية
ًا رهط من المهاجرين ليس فيهم من النصار أحد, وأكتب له كتاب
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وأأمره أن ل ينظر فيه حتى يسير يومين, ثم ينظر فيه فيمضي كما
ًا, وأكان أصاحاب عبد الله بن أمره به, وأل يستكره من أصاحابه أحد
جحش من المهاجرين, ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو

حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف, وأمن
حلفائهم: عبد الله بن جحش, وأهو أمير القوم, وأعكاشة بن محصن
أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم, وأمن بني نوفل بن عبد مناف
عتبة بن غزوأان بن جابر حليف لهم وأمن بني زهرة بن كلب سعد

بن أبي وأقاص وأمن بني كعب عدي بن عامر بن ربيعة, حليف لهم,
من غير ابن وأائل, وأوأاقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن

ثعلبة بن يربوع, أحد بني تميم حليف لهم, وأخالد بن البكير أحد بني
سعد بن ليث حليف لهم, وأمن بني الحارثا بن فهر: سهيل بن

بيضاء, فلما سار عبد الله بن جحش يومين, فتح الكتاب فنظر فإذا
فيه: إذا نظرت في كتابي في هذا, فامض حتى تنزل نخلة بين مكة

ًا وأتعلم لنا من أخبارهم, فلما نظر عبد وأالطائف ترصاد بها قريش
ًا وأطاعة, ثم قال لصاحابه: قد الله بن جحش الكتاب, قال: سمع

أمرني رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأآله وأسلم, أن امضي إلى
ًا حتى آتيه منهم بخبر, وأقد نهاني أن أستكره نخلة أرصاد بها قريش
ًا منكم, فمن كان منكم يريد الشهادة وأيرغب فيها فلينطلق, أحد

وأمن كره ذلك فليرجع, فأما أنا فماض لمر رسول الله صالى الله
عليه وأسلم, فمضى معه أصاحابه لم يتخلف عنه منهم أحد, فسلك
ُنجران, أضّل على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له 

ًا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا سعد بن أبي وأقاص وأعتبة بن غزوأان بعير
عليه في طلبه, وأمضى عبد الله بن جحش وأبقية أصاحابه حتى نزل

ًا وأتجارة من تجارة ًا وأأدم نخلة, فمرت به عير لقريش تحمل زبيب
قريش, فيها عمروأ بن الحضرمي, وأاسم الحضرمي عبد الله بن

عباد أحد الصدف وأعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأأخوه نوفل بن
عبد الله المخزوأميان وأالحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة,

ًا منهم, فأشرف لهم فلما رآهم القوم هابوهم, وأقد نزلوا قريب
عكاشة بن محصن, وأكان قد حلق رأسه, فلما رأوأه أمنوا وأقالوا:

عمار ل بأس عليكم منهم, وأتشاوأر القوم فيهم, وأذلك في آخر يوم
من رجب, فقال القوم: وأالله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن

الحرم, فليمتنعن منكم, وألئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام,
فتردد القوم وأهابوا القدام عليهم, ثم شجعوا أنفسهم عليهم,

وأأجمعوا قتل من قدروأا عليه منهم وأأخذ ما معهم, فرمى وأاقد بن
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عبد الله التميمي عمروأ بن الحضرمي بسهم فقتله, وأاستأسر

عثمان بن عبد الله وأالحكم بن كيسان, وأأفلت القوم نوفل بن عبد
الله فأعجزهم, وأأقبل عبد الله بن جحش وأأصاحابه بالعير

وأالسيرين حتى قدموا على رسول الله صالى الله عليه وأسلم
المدينة, قال ابن إسحاق: وأقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن
عبد الله قال لصاحابه: إن لرسول الله صالى الله عليه وأسلم مما

غنمنا الخمس, وأذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم,
فعزل لرسول الله صالى الله عليه وأسلم خمس العير, وأقسم

سائرها بين أصاحابه, قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»
ًا, فلما قال ذلك فوقف العير وأالسيرين, وأأبى أن يأخذ من ذلك شيئ

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أسقط في أيدي القوم, وأظنوا
أنهم قد هلكوا, وأعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صانعوا, وأقالت

قريش: قد استحل محمد وأأصاحابه الشهر الحرام, وأسفكوا فيه
 فقال من يرد عليه¹الدم, وأأخذوأا فيه الموال, وأأسروأا فيه الرجال

من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصاابوا ما أصاابوا في شعبان
وأقالت اليهود: تفاءلوا بذلك على رسول الله صالى الله عليه وأسلم
عمروأ بن الحضرمي قتله وأاقد بن عبد الله, عمروأ عمرت الحرب,

وأالحضرمي حضرت الحرب, وأوأاقد بن عبد الله وأقدت الحرب,
فجعل الله عليهم ذلك ل لهم, فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله

على رسول الله صالى الله عليه وأسلم: {يسألونك عن الشهر
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وأصاد عن سبيل الله وأكفر به
وأالمسجد الحرام وأإخراج أهله منه أكبر عند الله وأالفتنة أكبر من

القتل} أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام, فقد صادوأكم عن
سبيل الله مع الكفر به, وأعن المسجد الحرام وأإخراجكم منه وأأنتم

أهله {أكبر عند الله} من قتل من قتلتم منهم {وأالفتنة أكبر من
القتل} أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوأه إلى الكفر

بعد إيمانه, فذلك أكبر عند الله من القتل {وأل يزالون يقاتلونكم
حتى يردوأكم عن دينكم عن استطاعوا} أي ثم هم مقيمون على

أخبث ذلك وأأعظمه, غير تائبين وأل نازعين, قال ابن إسحاق: فلما
نزل القرآن بهذا من المر وأفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه

من الشدة, قبض رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأآله وأسلم
العير وأالسيرين, وأبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله
وأالحكم بن كيسان, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «ل
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نفديكموهما حتى يقدم صااحبانا» يعني سعد بن أبي وأقاص وأعتبة

بن غزوأان, فإنا نخشاكم عليهما, فإن تقتلوهما نقتل صااحبيكم,
فقدم سعد وأعتبة, ففداهما رسول الله صالى الله عليه وأسلم منهم,

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأحسن إسلمه, وأأقام عند رسول
ًا, وأأما الله صالى الله عليه وأسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيد

ًا, قال ابن إسحاق: عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافر
فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأأصاحابه ما كان حين نزل

القرآن طمعوا في الجر فقالوا: يا رسول الله, أنطمع ان تكون لنا
غزوأة نعطى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وأجل: {إن الذين

آمنوا وأالذين هاجروأا وأجاهدوأا في سبيل الله أوألئك يرجون رحمة
الله وأالله غفور رحيم} فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء,

قال ابن إسحاق, وأالحديث في هذا عن الزهري وأيزيد بن روأمان,
عن عروأة, وأقد روأى يونس بن بكير, عن محمد بن إسحاق, عن

ًا من هذا السياق, وأروأى يزيد بن روأمان, عن عروأة بن الزبير قريب
موسى بن عقبة, عن الزهري نفسه نحو ذلك, وأروأى شعيب بن أبي

ًا, وأفيه ًا من هذا أيض حمزة عن الزهري عن عروأة بن الزبير نحو
فكان ابن الحضرمي أوأل قتيل قتل بين المسلمين وأالمشركين,

فركب وأفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صالى الله
عليه وأسلم بالمدينة, فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام ؟

فأنزل لله {يسألونك عن الشهر الحرام} الَية, وأقد استقصى ذلك
الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلئل النبوة, ثم قال ابن هشام,
عن زياد, عن ابن إسحاق: وأقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد

الله قسم الفيء بين أهله, فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءه,
ًا على الله وأرسوله, فوقع على ما كان عبد الله بن جحش وأخمس

صانع في تلك العير, قال ابن هشام: وأهي أوأل غنيمة غنمها
المسلمون, وأعمروأ بن الحضرمي أوأل من قتل المسلمون, وأعثمان

بن عبد الله وأالحكم بن كيسان أوأل من أسر المسلمون, قال ابن
إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوأة عبد الله

بن جحش, وأيقال: بل عبد الله بن حجش قالها حين قالت قريش:
قد أحل محمد وأأصاحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأأخذوأا
فيه المال وأأسروأا فيه الرجال, قال ابن هشام: هي لعبد الله بن

جحش.
تعدوأن قتل في الحرام عظيمةوأأعظم منه لو يرى الرشد 

راشدصادوأدكم عما يقول محمدوأكفر به وأالله راء وأشاهدوأإخراجكم
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من مسجد الله أهلهلئل يرى لله في البيت ساجدفإنا وأإن عيرتمونا

بقتلهوأرجف بالسلم باغ وأحاسدسقينا من ابن الحضرمي
رماحنابنخلة لما أوأقد الحرب وأاقددما وأابن عبد الله عثمان

بينناينازعه غّل من القيد عائد)

ّناِس ِلل ُع  ِف َنا َوأَم ٌءر  ِبي َك ٌءم  ْث ِإ ِهَمآ  ِفي ُقْل  ِر  ْيِس ْلَم َوأا ِر  ْلَخْم َعِن ا َنَك  ُلو َأ َيْس  **
ِلَك َذ َك َو  ْف َع ْل ُقِل ا ُقوَن  ُينِف َذا  َنَك َما ُلو َأ َيْس َوأ ِهَما  ِع ْف ّن َبُر ِمن  ْك َأ ُهَمآ  ْثُم ِإ َوأ

ِة َوأالَِخَر َيا  ْن ّد ِفي ال ّكُروأَن *   َف َت َت ُكْم  ّل َع َل َياِت  َ ُكُم ال َل ّلُه  ّيُن ال ُيب
ُكْم ُن َوا ِإْخ َف ُهْم  ُطو ِل ُتَخا ِإْن  َوأ ٌءر  ْي ُهْم َخ ّل ٌءح  َ ِإصْال ُقْل  َتاَمَى  َي ْل َعِن ا َنَك  ُلو َأ َيْس َوأ
ٌءز ِزي َع ّلَه  ِإّن ال ُكْم  َت َن ْع ّلُه ل َء ال ْو َشآ َل َوأ ِلِح  ْلُمْص َد ِمَن ا ْفِس ْلُم َلُم ا ْع َي ّلُه  َوأال

ٌءم  ِكي َح
قال المام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد, حدثنا إسرائيل عن أبي   

ميسرة, عن عمر أنه قال: لما أنزل تحريم الخمر, قال: اللهم بين
ًا, فنزلت هذه الَية التي في البقرة ًا شافي لنا في الخمر بيان

{يسألونك عن الخمر وأالميسر قل فيهما إثم كبير} فدعي عمر,
ًا, فنزلت الَية ًا شافي فقرئت عليه فقال. اللهم بين لنا في الخمر بيان

التي في النساء {يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأأنتم
سكارى} فكان منادي رسول الله صالى الله عليه وأسلم إذا أقام

الصلة نادى: أن ل يقربن الصلة سكران, فدعي عمر, فقرئت عليه
ًا, فنزلت الَية التي في ًا شافي فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان

المائدة, فدعي عمر, فقرئت عليه فلما بلغ {فهل أنتم منتهون ؟}
قال عمر: انتهينا انتهينا. هكذا روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأالنسائي من
طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق, وأكذا روأاه ابن أبي حاتم وأابن

مردوأيه من طريق الثوري عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة وأاسمه
عمروأ بن شرحبيل الهمداني الكوفي, عن عمر وأليس له عنه

سواه, لكن قد قال أبو زرعة: لم يسمع منه, وأالله أعلم. وأقال علي
بن المديني: هذا إسناد صاالح صاحيح, وأصاححه الترمذي, وأزاد ابن

أبي حاتم بعد قوله انتهينا, إنها تذهب المال وأتذهب العقل, وأسيأتي
ًا عند ًا مع ما روأاه أحمد من طريق أبي هريرة أيض هذا الحديث أيض

قوله في سورة المائدة {إنما الخمر وأالميسر وأالنصاب وأالزلم
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} الَيات, فقوله

{يسألونك عن الخمر وأالميسر} أما الخمر, فكما قال أمير
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المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كل ما خامر العقل,

كما سيأتي بيانه في سورة المائدة, وأكذا الميسر وأهو القمار.
وأقوله {قل فيهما إثم كبير وأمنافع للناس} أما إثمهما فهو في  

الدين, وأأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وأتهضيم
الطعام وأإخراج الفضلت وأتشحيذ بعض الذهان وألذة الشدة

:المطربة التي فيها, كما قال حسان بن ثابت في جاهليته
ًا ل ينهنهنا اللقاء  ًاوأأسد وأنشربها فتتركنا ملوك

وأكذا بيعها وأالنتفاع بثمنها, وأما كان يقمشه بعضهم من الميسر  
فينفقه على نفسه أوأ عياله, وألكن هذه المصالح ل توازي مضرته
وأمفسدته الراجحة, لتعلقها بالعقل وأالدين, وألهذا قال الله تعالى:
{وأإثمهما أكبر من نفعهما}, وألهذا كانت هذه الَية ممهدة لتحريم
الخمر على البتات, وألم تكن مصرحة بل معرضة, وألهذا قال عمر

ًا, ًا شافي رضي الله عنه لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيان
حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر وأالميسر وأالنصاب وأالزلم رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العدوأاة وأالبغضاء في الخمر وأالميسر وأيصدكم عن ذكر الله وأعن

الصلة فهل أنتم منتهون} وأيأتي الكلم على ذلك في سورة
المائدة إن شاء الله تعالى وأبه الثقة, قال ابن عمر وأالشعبي

وأمجاهد وأقتادة وأالربيع بن أنس وأعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن
هذه أوأل آية نزلت في الخمر {يسألونك عن الخمر وأالميسر قل
فيهما إثم كبير}, ثم نزلت الَية التي في سورة النساء, ثم نزلت

الَية التي في المائدة فحرمت الخمر.
قوله {وأيسألونك ماذا ينفقون قل العفو} قرىء بالنصب وأبالرفع  

وأكلهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا
موسى بن إسماعيل, حدثنا أبان, حدثنا يحيى, أنه بلغه أن معاذ بن
جبل وأثعلبة أتيا رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقال: يا رسول

الله, إن لنا أرقاء وأأهلين من أموالنا فأنزل الله {يسألونك ماذا
ينفقون} وأقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس {وأيسألونك ماذ

ينفقون قل العفو} قال: ما يفضل عن أهلك, كذا روأي عن ابن
عمر وأمجاهد وأعطاء وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأمحمد بن كعب
وأالحسن وأقتادة وأالقاسم وأسالم وأعطاء الخراساني وأالربيع بن

أنس وأغير وأاحد, أنهم قالوا في قوله {قل العفو} يعني الفضل,
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ًا: أفضل مالك وأعن طاوأس: اليسير من كل شيء. وأعن الربيع أيض
وأأطيبه وأالكل يرجع إلى الفضل. وأقال عبد بن حميد في تفسيره:

حدثنا هوذة بن خليفة, عن عوف, عن الحسن, في الَية {يسألونك
ماذا ينفقون قل العفو} قال, ذلك أل يجهد مالك ثم تقعد تسأل

الناس, وأيدل على ذلك ما روأاه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم,
حدثنا أبو عاصام عن ابن عجلن, عن المقبري, عن أبي هريرة,

قال: قال رجل: يا رسول الله, عندي دينار, قال «أنفقه على
نفسك» قال: عندي آخر, قال:«أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر:

 وأقد¹قال «أنفقه على وألدك» قال: عندي آخر, قال «فأنت أبصر»
ًا عن جابر, أن رسول روأاه مسلم في صاحيحه وأأخرجه مسلم أيض
الله صالى الله عليه وأسلم قال لرجل «ابدأ بنفسك فتصدق عليها,

فإن فضل شيء فلهلك, فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك,
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وأهكذا». وأعنده عن أبي

هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, وأاليد العليا خير من اليد

ًا «ابن آدم إنك إن السفلى, وأابدأ بمن تعول» وأفي الحديث أيض
تبذل الفضل خير لك, وأإن تمسكه شر لك, وأل تلم على كفاف» ثم

قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة, كما روأاه علي بن أبي طلحة
وأالعوفي عن ابن عباس, وأقاله عطاء الخراساني وأالسدي, وأقيل

مبينة بآية الزكاة, قاله مجاهد وأغيره, وأهو أوأجه.
وأقوله {كذلك يبين الله لكم الَيات لعلكم تتفكروأن في الدنيا  

وأالَخرة} أي كما فصل لكم هذه الحكام وأبينها وأأوأضحها كذلك
يبين لكم سائر الَيات في أحكامه وأوأعده وأوأعيده, لعلكم تتفكروأن
في الدنيا وأالَخرة. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: يعني

في زوأال الدنيا وأفنائها, وأإقبال الَخرة وأبقائها. وأقال ابن أبي حاتم:
حدثنا أبي, حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا أبو أسامة عن
الصعق العيشي, قال: شهدت الحسن وأقرأ هذه الَية من البقرة

{لعلكم تتفكروأن في الدنيا وأالَخرة} قال: هي وأالله لمن تفكر فيها
ليعلم أن الدنيا دار بلء ثم دار فناء, وأليعلم أن الَخرة دار جزاء ثم
دار بقاء, وأهكذا قال قتادة وأابن جريج وأغيرهما, وأقال عبد الرزاق
عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الَخرة على الدنيا. وأفي روأاية

عن قتادة: فآثروأا الَخرة على الوألى.
وأقوله {وأيسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وأإن تخالطوهم  

فإخوانكم وأالله يعلم المفسد من المصلح وألو شاء الله لعنتكم}
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الَية, قال ابن جرير: حدثنا سفيان  بن وأكيع, حدثنا جرير عن عطاء

بن السائب, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لما نزلت
{وأل تقربوا مال اليتيم إل بالتي هى أحسن} وأ {إن الذين يأكلون

ًا وأسيصلون ًا إنما يأكلون في بطونهم نار أموال اليتامى ظلم
ًا} انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه سعير

وأشرابه من شرابه, فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له
حتى يأكله أوأ يفسد, فاشتد ذلك عليهم, فذكروأا ذلك لرسول الله

صالى الله عليه وأسلم فأنزل الله: {وأيسألونك عن اليتامى قل
إصالح لهم خير وأإن تخالطوهم فإخوانكم} فخلطوا طعامهم

بطعامهم وأشرابهم بشرابهم. وأهكذا روأاه أبو داوأد وأالنسائي وأابن
أبي حاتم وأابن مردوأيه وأالحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء
بن السائب به. وأكذا روأاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, وأكذا
روأاه السدي عن أبي مالك وأعن أبي صاالح, عن ابن عباس, وأعن
مرة عن ابن مسعود بمثله, وأهكذا ذكر غير وأاحد في سبب نزوأل

هذه الَية كمجاهد وأعطاء وأالشعبي وأابن أبي ليلى وأقتادة وأغير
وأاحد من السلف وأالخلف, قال وأكيع بن الجراح: حدثنا هشام

صااحب الدستوائي, عن حماد, عن إبراهيم, قال: قالت عائشة
رضي الله عنها: إني لكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة,
حتى أخلط طعامه بطعامي, وأشرابه بشرابي, فقوله {قل إصالح

لهم خير} أي على حدة, {وأإن تخالطوهم فإخوانكم} أي وأإن
خلطتم طعامكم بطعامهم وأشرابكم بشرابهم فل بأس عليكم,
لنهم إخوانكم في الدين, وألهذا قال {وأالله يعلم المفسد من

المصلح} أي يعلم من قصده وأنيته الفساد أوأ الصالح, وأقوله {وألو
شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم} أي وألو شاء الله لضيق
عليكم وأأحرجكم, وألكنه وأسع عليكم, وأخفف عنكم, وأأباح لكم

مخالطتهم بالتي هي أحسن, قال تعالى: {وأل تقربوا مال اليتيم إل
بالتي هي أحسن} بل جوز الكل منه للفقير بالمعروأف, إما بشرط

ًا كما سيأتي بيانه في سورة ضمان البدل لمن أيسر, أوأ مجان
النساء, إن شاء الله وأبه الثقة.

ٍة َك ِر ٌءر ّمن ّمْش ْي ٌءة َخ َن ْؤِم ٌءة ّم َوألَم ْؤِمّن  ُي ّتَى  َكاِت َح ِر ْلُمْش ْا ا ِكُحو ْن َت َوألَ   **
ٌءر ْي ٌءن َخ ْؤِم ٌءد ّم ْب َع َل َوأ ْا  ُنو ْؤِم ُي ّتَى  ِكيَن َح ِر ْلُمِش ْا ا ِكُحو ْن ُت َوألَ  ُكْم  ْت َب ْعَج َأ ْو  َل َوأ
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َلى ِإ َو  ُع ْد َي ّلُه  َوأال ِر  ّنا َلى ال ِإ ُعوَن  ْد َي ِئَك  َلـ ْوأ ُأ ُكْم  َب ْعَج َأ ْو  َل َوأ ِرٍك  ّمن ّمْش

ّكُروأَن  َذ َت َي ُهْم  ّل َع َل ّناِس  ِلل ِه  ِت َيا ّيُن آ َب ُي َوأ ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِة  ِفَر ْغ ْلَم َوأا ِة  ّن ْلَج ا
هذا تحريم من الله عز وأجل على المؤمنين, أن يتزوأجوا   

ًا, وأأنه يدخل المشركات من عبدة الوأثان, ثم إن كان عمومها مراد
فيها كل مشركة من كتابية وأوأثنية, فقد خص من ذلك نساء أهل

الكتاب بقوله {وأالمحصنات من الذين أوأتوا الكتاب من قبلكم إذا
آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين} قال علي بن أبي
طلحة, عن ابن عباس في قوله {وأل تنكحوا المشركات حتى

يؤمن}: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب, وأهكذا قال مجاهد
وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأمكحول وأالحسن وأالضحاك وأزيد بن

أسلم وأالربيع بن أنس وأغيرهم. وأقيل: بل المراد بذلك المشركون
من عبدة الوأثان, وألم يرد أهل الكتاب بالكلية, وأالمعنى قريب من
الوأل, وأالله أعلم. فأما ما روأاه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن

أبي إياس العسقلني, حدثنا أبي, حدثني عبد الحميد بن بهرام
الفزاري, حدثنا شهر بن حوشب, قال: سمعت عبد الله بن عباس
يقول: نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن أصاناف النساء,

إل ما كان من المؤمنات المهاجرات وأحرم كل ذات دين غير
السلم. قال الله عز وأجل: {وأمن يكفر باليمان فقد حبط عمله}

وأقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية, وأنكح حذيفة بن اليمان
ًا حتى هم أن يسطو ًا شديد نصرانية, فغضب, عمر بن الخطاب غضب
عليهما فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين وأل تغضب فقال: لئن حل

طلقهن لقد حل نكاحهن, وألكني أنتزعهن منكم صاغرة قمأة, فهو
ًا, قال أبو جعفر ًا, وأهذا الثر غريب عن عمر أيض حديث غريب جد

بن جرير رحمه الله: بعد حكايته الجماع على إباحة تزوأيج
الكتابيات, وأإنما كره عمر ذلك لئل يزهد الناس في المسلمات أوأ

لغير ذلك من المعاني. كما حدثنا أبو كريب, حدثنا ابن إدريس,
حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق, قال: تزوأج حذيفة يهودية, فكتب

إليه عمر: خّل سبيلها, فكتب إليه: أتزعم أنها حرام, فأخلي
سبيلها ؟ فقال: ل أزعم أنها حرام, وألكني أخاف أن تعاطوا

المؤمنات منهن, وأهذا إسناد صاحيح, وأروأى الخلل عن محمد بن
إسماعيل, عن وأكيع, عن الصلت, نحوه, وأقال ابن جرير: حدثني
موسى بن عبد الرحمن المسروأقي, حدثنا محمد بن بشر, حدثنا

سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد, عن زيد بن وأهب, قال: قال
عمر بن الخطاب: المسلم يتزوأج النصرانية, وأل يتزوأج النصراني
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ًا من الوأل, ثم قال: وأقد حدثنا المسلمة, قال: وأهذا أصاح إسناد

تميم بن المنتصر, أخبرنا إسحاق الزرقي عن شريك, عن أشعث
بن سوار, عن الحسن, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم «نتزوأج نساء أهل الكتاب وأل يتزوأجون
نساءنا» ثم قال: وأهذا الخبر وأإن كان في إسناده ما فيه, فالقول

به لجماع الجميع من المة عليه, كذا قال ابن جرير رحمه الله.
وأقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الحمسي, حدثنا

وأكيع عن جعفر بن برقان, عن ميمون بن مهران, عن ابن عمر, أنه
كره نكاح أهل الكتاب, وأتأوأل {وأل تنكحوا المشركات حتى يؤمّن}.
ًا أعظم من أن تقول: وأقال البخاري: وأقال ابن عمر: ل أعلم شرك
ربها عيسى, وأقال أبو بكر الخلل الحنبلي: حدثنا محمد بن هاروأن,
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأأخبرني محمد بن علي, حدثنا صاالح بن

أحمد, أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله {وأل
تنكحوا المشركات حتى يؤمّن} قال: مشركات العرب الذين

يعبدوأن الصانام. وأقوله {وألمة مؤمنة خير من مشركة وألو
أعجبتكم} قال السدي: نزلت في عبد الله بن روأاحة, كانت له أمة
سوداء فغضب عليها فلطمها, ثم فزع فأتى رسول الله صالى الله

عليه وأسلم فأخبره خبرهما, فقال له «ماهي ؟» قال: تصوم
وأتصلي, وأتحسن الوضوء, وأتشهد أن ل إله إل الله, وأأنك رسول

الله, فقال «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: وأالذي بعثك بالحق
لعتقنها وألتزوأجنها, ففعل, فطعن عليه ناس من المسلمين وأقالوا:
نكح أمته وأكانوا يريدوأن أن ينكحوا إلى المشركين, وأينكحوهم رغبة

في أحسابهم, فأنزل الله {وألمة مؤمنة خير من مشركة وألو
أعجبتكم * وألعبد مؤمن خير من مشرك وألو أعجبكم} وأقال عبد

بن حميد: حدثنا جعفر بن زياد الفريقي عن عبد الله بن يزيد, عن
عبد الله بن عمروأ, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «ل تنكحوا

النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن, وأل تنكحوهن عن
أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن, وأأنكحوهن على الدين, فلمة

سوداء جرداء ذات دين أفضل» وأالفريقي ضعيف, وأقد ثبت في
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال

«تنكح المرأة لربع: لمالها وألحسبها وألجمالها وألدينها, فاظفر بذات
الدين, تربت يداك» وألمسلم عن جابر مثله, وأله عن ابن عمر أن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال «الدنيا متاع, وأخير متاع
الدنيا المرأة الصالحة» وأقوله {وأل تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}
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أي ل تزوأجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات, كما قال تعالى:
{ل هن حّل لهم, وأل هم يحلون لهن} ثم قال تعالى: {وألعبد مؤمن

ًا خير من مشرك وألو أعجبكم} أي وألرجل مؤمن ـ وألو كان عبد
ًا {أوألئك يدعون إلى ًا سري ًا ـ خير من مشرك, وأإن كان رئيس حبشي

النار} أي معاشرتهم وأمخالطتهم, تبعث على حب الدنيا وأاقتنائها
وأإيثارها على الدار الَخرة, وأعاقبة ذلك وأخيمة {وأالله يدعو إلى

الجنة وأالمغفرة بإذنه} أي بشرعه وأما أمر به وأما نهى عنه {وأيبين
الله آياته للناس لعلهم يتذكروأن}.

ِفي َء  ّنَسآ ْا ال ُلو ِز َت ْع َفا ًذى  َأ َو  ُه ُقْل  ْلَمِحيِض  َعِن ا َنَك  ُلو َأ َيْس َوأ  **
ْيُث ُهّن ِمْن َح ُتو ْأ َف ّهْرَن  َط َت َذا  ِإ َف ُهْرَن  ْط َي ّتَى  ُهّن َح ُبو ْقَر َت َوألَ  ْلَمِحيِض  ا

ُكْم ُؤ ِنَسآ ِريَن *   ّه َط َت ْلُم ُيِحّب ا َوأ ِبيَن  ّوا ّت ُيِحّب ال ّلَه  ِإّن ال ّلُه  ُكُم ال َأَمَر

ّلَه ْا ال ُقو ّت َوأا ُكْم  ُفِس ْن ْا ل ّدُمو َق َوأ ُتْم  ْئ ّنَى ِش َأ ُكْم  َث ْا َحْر ُتو ْأ َف ُكْم  ّل ٌءثا  َحْر
ِنيَن  ْؤِم ْلُم ِر ا َبّش َوأ ُه  ُقو َ ُكْم ّمل ّن َأ ْا  َو َلُم ْع َوأا

قال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن   
سلمة عن ثابت, عن أنس, أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم

لم يواكلوها وألم يجامعوها في البيوت فسأل أصاحاب النبي صالى
الله عليه وأسلم, فأنزل الله عز وأجل {وأيسألونك عن المحيض قل

هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وأل تقربوهن حتى يطهرن}
حتى فرغ من الَية, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«اصانعوا كل شيء إل النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا
ًا, إل خالفنا فيه, فجاء أسيد بن حضير الرجل أن يدع من أمرنا شيئ

وأعباد بن بشر, فقال: يا رسول الله, إن اليهود قالت: كذا وأكذا, أفل
نجامعهن ؟ فتغير وأجه رسول الله صالى الله عليه وأسلم حتى ظننا

أن قد وأجد عليهما, فخرجا فاستقبلنهما هدية من لبن إلى رسول
الله صالى الله عليه وأسلم, فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن

لم يجد عليهما, روأاه مسلم من حديث حماد بن زيد بن سلمة,
فقوله {فاعتزلوا النساء في المحيض} يعني الفرج, لقوله «اصانعوا

كل شيء إل النكاح» وألهذا ذهب كثير من العلماء أوأ أكثرهم, إلى
ًا: حدثنا أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج, قال أبو داوأد أيض
موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد عن أيوب, عن عكرمة, عن بعض

ًا أزوأاج النبي صالى الله عليه وأسلم, كان إذا أراد من الحائض شيئ
ًا: حدثنا القعنبي, حدثنا ًا, وأقال أبو داوأد أيض يلقي على فرجها ثوب
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عبد الله يعني ابن عمر بن غانم, عن عبد الرحمن يعني ابن زياد,

عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قال:
إحدانا تحيض وأليس لها وألزوأجها فراش إل فراش وأاحد, قالت:
أخبرك بما صانع رسول الله صالى الله عليه وأسلم, دخل فمضى
إلى مسجده, قال أبو داوأد: تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى

غلبتني عيني فأوأجعه البرد فقال «ادني مني» فقلت: إني حائض,
فقال «اكشفي عن فخذيك» فكشفُت فخذي, فوضع خده وأصادره
على فخذي وأحنيت عليه حتى دفىء وأنام صالى الله عليه وأسلم,

وأقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الوهاب, حدثنا أيوب عن كتاب
ًا ركب إلى عائشة فقال: السلم على النبي أبي قلبة, أن مسروأق
ًا, فأذنوا له فدخل فقال: ًا مرحب وأعلى أهله, فقالت عائشة: مرحب
إني أريد أن أسألك عن شيء وأأنا أستحي, فقالت: إنما أنا أمك

وأأنت ابني, فقال: ما للرجل من امرأته وأهي حائض ؟ فقالت له:
ًا عن حميد بن مسعدة, عن يزيد بن كل شيء إل فرجها. وأروأاه أيض

زريع, عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن, عن مروأان الصافر,
عن مسروأق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت
ًا ؟ قالت: كل شيء إل الجماع. وأهذا قول ابن عباس وأمجاهد حائض

ًا عن أبي كريب عن ابن وأالحسن وأعكرمة, وأروأى ابن جرير أيض
أبي زائدة, عن حجاج, عن ميمون بن مهران, عن عائشة, قالت له:

ما فوق الزار. (قلت) وأيحل مضاجعتها وأمواكلتها بل خلف, قالت
عائشة: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم, يأمرني فأغسل

رأسه وأأنا حائض, وأكان يتكىء في حجري وأأنا حائض فيقرأ القرآن.
وأفي الصحيح عنها, قالت: كنت أتعرق العرق وأأنا حائض فأعطيه

النبي صالى الله عليه وأسلم, فيضع فمه في الموضع الذي وأضعت
فمي فيه, وأأشرب الشراب فأناوأله فيضع فمه في الموضع الذي

كنت أشرب منه, وأقال أبو داوأد: حدثنا مسدد, حدثنا يحيى عن جابر
ًا الهجري قال: سمعت عائشة تقول: كنت بن صابح, سمعت خلس

أنا وأرسول الله صالى الله عليه وأسلم في الشعار الواحد وأأنا حائض
طامث, فإن أصاابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وأإن أصاابه ـ

يعني ثوبه ـ شيء غسل مكانه لم يعده وأصالى فيه, فأما ما روأاه أبو
داوأد حدثنا سعيد بن الجبار, حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد, عن

أبي اليمان, عن أم ذرة, عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت
نزلت عن المثال على الحصير, فلم نقرب رسول الله صالى الله

عليه وأسلم وألم ندن منه حتى نطهر, فهو محمول على التنزه
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وأالحتياط. وأقال آخروأن: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت
الزار, كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارثا الهللية

قالت: كان النبي صالى الله عليه وأسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من
نسائه أمرها فاتزرت وأهي حائض, وأهذا لفظ البخاري, وألهما عن

عائشة نحوه, وأروأى المام أحمد وأأبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجه من
حديث العلء, عن حزام بن حكيم, عن عمه عبد الله بن سعد

النصاري أنه سأل رسول الله صالى الله عليه وأسلم: ما يحل لي
ًا عن من امرأتي وأهي حائض ؟ قال: ما فوق الزار. وألبي داوأد أيض

معاذ بن جبل, قال: سألت رسول الله صالى الله عليه وأسلم عما
يحل لي من امرأتي وأهي حائض ؟ قال: ما فوق الزار وأالتعفف

عن ذلك أفضل» وأهو روأاية عن عائشة كما تقدم وأابن عباس
وأسعيد بن المسيب وأشريح. فهذه الحاديث وأما شابهها حجة من

ذهب إلى أنه يحل ما فوق الزار منها, وأهو أحد القولين في مذهب
الشافعي رحمه الله, الذي رجحه كثير من العراقيين وأغيرهم,

وأمأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئل يتوصال إلى تعاطي ما
حرم الله عز وأجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وأهو المباشرة

في الفرج, ثم من فعل ذلك فقد أثم, فيستغفر الله وأيتوب إليه,
وأهل يلزمه مع ذلك كفارة أم ل ؟ فيه قولن: (أحدهما) نعم, لما

روأاه المام أحمد وأأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صالى الله
عليه وأسلم في الذي يأتي امرأته وأهي حائض, يتصدق بدينار أوأ
ًا أحمر فدينار, وأإن نصف دينار, وأفي لفظ للترمذي «إذا كان دم

ًا عنه أن رسول الله ًا أصافر فنصف دينار» وأللمام أحمد أيض كان دم
ًا, فإن أصاابها صالى الله عليه وأسلم, جعل في الحائض تصاب دينار
وأقد أدبر الدم عنها وألم تغتسل, فنصف دينار. (وأالقول الثاني) وأهو

الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وأقول الجمهور أنه ل شيء
في ذلك, بل يستغفر الله عز وأجل لنه لم يصح عندهم رفع هذا

ًا وأهو الصحيح عند ًا كما تقدم, وأموقوف الحديث, فإنه قد روأي مرفوع
كثير من أئمة الحديث, فقوله تعالى: {وأل تقربوهن حتى يطهرن}

تفسير قوله {فاعتزلوا النساء في المحيض} وأنهى عن قربانهن
ًا, وأمفهومه حله إذا انقطع. قال بالجماع ما دام الحيض موجود

المام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أمله في الطاعة:
وأقوله {وأيسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في

المحيض وأل تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث}
الَية, الطهر يدل على أن يقربها, فلما قالت ميمونة وأعائشة: كانت

507



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
إحدانا إذا حاضت اتزرت وأدخلت مع رسول الله صالى الله عليه

وأسلم في شعاره, دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع.
وأقوله {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فيه ندب  

وأإرشاد إلى غشيانهن بعد الغتسال وأذهب ابن حزم إلى وأجوب
الجماع بعد كل حيضة لقوله {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم

الله} وأليس له في ذلك مستند, لن هذا أمر بعد الحظر. وأفيه
أقوال لعلماء الصاول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق,
هؤلء يحتاجون إلى جواب ابن حزم, وأمنهم من يقول: إنه للباحة,

وأيجعلون تقدم النهي عليه قرينة صاارفة له من الوجوب, وأفيه نظر,
وأالذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه المر

ًا, فواجب كقوله {فإذا انسلخ الشهر قبل النهي, فإن كان وأاجب
ًا فمباح كقوله {وأإذا حللتم الحرم فاقتلوا المشركين} أوأ مباح

فاصاطادوأا} {فإذا قضيت الصلة فانتشروأا في الرض} وأعلى هذا
القول تجتمع الدلة, وأقد حكاه الغزالي وأغيره, فاختاره بعض أئمة

المتأخرين وأهو الصحيح, وأقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا
انقطع حيضها ل تحل حتى تغتسل بالماء أوأ تتيمم إن تعذر ذلك
عليها بشرطه, إل أن أبا حنيفة رحمه الله يقول, فيما إذا انقطع

دمها لكثر الحيض وأهو عشرة أيام عنده: أنها تحل بمجرد النقطاع
وأل تفتقر إلى غسل, وأالله أعلم, وأقال ابن عباس {حتى يطهرن}
أي من الدم {فإذا تطهرن} أي بالماء, وأكذا قال مجاهد وأعكرمة

وأالحسن وأمقاتل بن حيان وأالليث بن سعد وأغيرهم.
وأقوله {من حيث أمركم الله} قال ابن عباس وأمجاهد وأغير  

وأاحد: يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
{فأتوهن من حيث أمركم الله} يقول: في الفرج وأل تعدوأه إلى

ًا من ذلك فقد اعتدى. وأقال ابن عباس غيره, فمن فعل شيئ
وأمجاهد وأعكرمة {من حيث أمركم الله} أي تعتزلوهن, وأفيه دللة

ًا إن حينئذ على تحريم الوطء في الدبر, كما سيأتي تقريره قريب
شاء الله تعالى. وأقال أبو رزين وأعكرمة وأالضحاك وأغير وأاحد

ّيض, وألهذا {فأتوهن من حيث أمركم الله} يعني طاهرات غير ح
قال {إن الله يحب التوابين} أي من الذنب وأإن تكرر غشيانه

{وأيحب المتطهرين} أي المتنزهين عن القذار وأالذى, وأهو ما نهوا
عنه من إتيان الحائض أوأ في غير المأتى.

وأقوله {نساؤكم حرثا لكم} قال ابن عباس: الحرثا موضع الولد  
ًا قال: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي كيف شئتم, قال: سمعت جابر
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كانت اليهود تقول: إذا جامعها من وأرائها جاء الولد أحول, فنزلت
{نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وأروأاه مسلم وأأبو

داوأد من حديث سفيان الثوري به. وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس
بن عبد العلى, أخبرنا ابن وأهب, أخبرني مالك بن أنس وأابن جريج

وأسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر
بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وأهي

مدبرة جاء الولد أحول, فأنزل الله {نساؤكم حرثا لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم} قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم «مقبلة وأمدبرة إذا كان ذلك في الفرج»
وأفي حديث بهز بن حكيم بن معاوأية بن حيدة القشيري, عن أبيه,

عن جده, أنه قال: يا رسول الله, نساؤنا ما نأتي منها وأما نذر ؟
قال «حرثك ائت حرثك أنى شئت, غير أن ل تضرب الوجه, وأل
تقبح وأل تهجر إل في البيت» الحديث, روأاه أحمد وأأهل السنن.

حديث آخر) ـ قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس, أخبرنا ابن وأهب,(  
أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب, عن عامر بن يحيى, عن

حنش بن عبد الله, عن عبد الله بن عباس, قال: أتى ناس من
حمير إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فسألوه عن أشياء,

فكيف ترى في ؟ فأنزل الله فقال له رجل: إني أحب النساء
{نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وأروأاه المام أحمد,
حدثنا يحيى بن غيلن, حدثنا رشدين, حدثني الحسن بن ثوبان عن
عامر بن يحيى المغافري عن حنش, عن ابن عباس, قال: أنزلت
هذه الَية {نساؤكم حرثا لكم} في أناس من النصار أتوا النبي

الله عليه وأسلم فسألوه, فقال النبي صالى الله عليه وأسلم صالى
».«ائتها على كل حال إذا كان في الفرج

حديث آخر) ـ قال أبو جعفر الطحاوأي في كتابه مشكل الحديث:(  
حدثنا أحمد بن داوأد بن موسى, حدثنا يعقوب بن كاسب, حدثنا عبد
الله بن نافع عن هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن

يسار, عن أبي سعيد الخدري, أن رجلً أصااب امرأة في دبرها,
فأنكر الناس عليه ذلك, فأنزل الله {نساؤكم حرثا لكم} الَية,

وأروأاه ابن جرير عن يونس, عن يعقوب, وأروأاه الحافظ أبو يعلى
الموصالي عن الحارثا بن شريح, عن عبد الله بن نافع به.

حديث آخر) ـ قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا وأهيب, حدثنا(  
عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن سابط, قال: دخلت

على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر, فقلت: إني لسائلك عن
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أمر وأأنا أستحي أن أسألك, قالت: فل تستحي يا ابن أخي, قال:

عن إتيان النساء في أدبارهن ؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن النصار
كانوا يحبون النساء وأكانت اليهود تقول: إنه من أحبى امرأته, كان
وألده أحول, فلما قدم المهاجروأن المدينة نكحوا في نساء النصار
فأحبوهن, فأبت امرأة أن تطيع زوأجها وأقالت: لن تفعل ذلك حتى

آتي رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فدخلت على أم سلمة
فذكرت لها ذلك, فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صالى الله
عليه وأسلم, فلما جاء رسول الله صالى الله عليه وأسلم, استحت

النصارية أن تسأل رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فخرجت
فسألته أم سلمة, فقال: ادعي «النصارية» فدعتها, فتل عليها هذه

ًا الَية {نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} «صامام
ًا». وأروأاه الترمذي عن بندار, عن ابن مهدي, عن سفيان, عن وأاحد

أبي خثيم به, وأقال حسن. (قلت) وأقد روأي من طريق حماد بن أبي
حنيفة عن أبيه, عن ابن خثيم, عن يوسف بن ماهك, عن حفصة أم
المؤمنين ان امرأة أتتها, فقالت: إن زوأجي يأتيني مجبية وأمستقبلة

فكرهته, فبلغ ذلك رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقال «ل
بأس إذا كان في صامام وأاحد».

حديث آخر) ـ قال المام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا يعقوب يعني(  
القمي, عن جعفر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: جاء

عمر بن الخطاب إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقال: يا
رسول الله هلكت, قال ما الذي أهلكك ؟ قال: حولت رحلي

ًا قال: فأوأحى الله إلى رسول الله. البارحة, قال, فلم يرد عليه شيئ
صالى الله عليه وأسلم هذه الَية {نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم

أنى شئتم} «أقبل وأأدبر وأاتق الدبر وأالحيضة». وأروأاه الترمذي عن
عبد بن حميد, عن حسن بن موسى الشيب به, وأقال: حسن

غريب. وأقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارثا بن شريح, حدثنا عبد
الله بن نافع, حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن
يسار, عن أبي سعيد, قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله

صالى الله عليه وأسلم فقالوا: أثفر فلن امرأته, فأنزل الله عز
وأجل: {نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال أبو داوأد:
حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الصابغ, قال: حدثني محمد يعني ابن

سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن أبان بن صاالح, عن مجاهد عن
ابن عباس, قال: إن ابن عمر قال ـ وأالله يغفر له ـ أوأهم وأإنما كان
الحي من النصار, وأهم أهل وأثن مع هذا الحي من يهود, وأهم أهل
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ًا كتاب, وأكانوا يروأن لهم فضلً عليهم في العلم, فكانوا يقتدوأن كثير

من فعلهم, وأكان من أمر أهل الكتاب ل يأتون النساء إل على
حرف وأذلك أستر ما تكون المرأة, فكان هذا الحي من النصار قد

أخذوأا بذلك من فعلهم, وأكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء
ًا, وأيتلذذوأن بهن مقبلت وأمدبرات وأمستلقيات, فلما ًا منكر شرح

قدم المهاجروأن المدينة, تزوأج رجل منهم امرأة من النصار,
فذهب يصنع بها ذلك, فأنكرته عليه, وأقالت: إنما كنا نؤتى على

حرف, فأصانع ذلك, وأإل فاجتنبني, فسرى أمرهما فبلغ رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, فأنزل الله {نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم

أنى شئتم} أي مقبلت وأمدبرات وأمستلقيات يعني بذلك موضوع
الولد, تفرد به أبو داوأد, وأيشهد له بالصحة ما تقدم له من الحاديث
وأل سيما روأاية أم سلمة, فإنها مشابهة لهذا السياق, وأقد روأى هذا

الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق,
عن أبان بن صاالح, عن مجاهد, قال, عرضت المصحف على ابن

عباس من فاتحته إلى خاتمته, أوأقفه عند كل آية منه, وأأسأله عنها,
حتى انتهيت إلى هذه الَية {نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى
شئتم} فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون
النساء بمكة وأيتلذذوأن بهن, فذكر القصة بتمام سياقها, وأقول ابن
عباس إن ابن عمر ـ وأالله يغفر له ـ أوأهم, كأنه يشير إلى ما روأاه

البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل, أخبرنا ابن عون عن
نافع, قال, كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه,
ًا فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: فأخذت عنه يوم

أتدري فيم أنزلت ؟ قلت: ل. قال: أنزلت في كذا وأكذا, ثم مضى,
وأعن عبد الصمد قال, حدثني أبي, حدثنا أيوب عن نافع, عن ابن
عمر {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: أن يأتيها في... هكذا روأاه

البخاري, وأقد تفرد به من هذا الوجه. وأقال ابن جرير, حدثني
يعقوب, حدثنا ابن عون عن نافع, قال قرأت ذات يوم {نساؤكم

حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت
؟ قلت: ل. قال: نزلت في إيتان النساء في أدبارهن. وأحدثني أبو

قلبة. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثا, حدثني أبي عن أيوب, عن
نافع, عن ابن عمر {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: في الدبر. وأروأي

من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وأل يصح. وأروأى النسائي
عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, عن أبي بكر بن أبي أوأيس,

عن سليمان بن بلل, عن زيد بن أسلم, عن ابن عمر, أن رجلً أتى
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ًا, فأنزل الله ًا شديد امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وأجد

{نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال أبو حاتم
الرازي, لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر, لما أوألع الناس
بنافع, وأهذا تعليل منه لهذا الحديث. وأقد روأاه عبد الله بن نافع عن

داوأد بن قيس, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن ابن
عمر, فذكره, وأهذا الحديث محمول على ما تقدم وأهو أنه يأتيها في
قبلها من دبرها, لما روأاه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن
سعيد بن عيسى, عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان
الطويل, عن كعب بن علقمة, عن أبي النضر, أنه أخبره أنه قال

لنافع مولى ابن عمر, أنه قد أكثر عليك القول, أنك تقول عن ابن
عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن, قال: كذبوا علّي, وألكن

ًا وأأنا سأحدثك كيف كان المر, إن ابن عمر عرض المصحف يوم
عنده حتى بلغ {نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال:

يا نافع, هل تعلم من أمر هذه الَية ؟ قلت: ل. قال, إنا كنا معشر
قريش نجبي النساء, فلما دخلنا المدينة وأنكحنا نساء النصار أردن

منها مثل ما كنا نريد, فإذا هن قد كرهن ذلك وأأعظمنه وأكانت نساء
النصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن, فأنزل الله
{نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وأهذا إسناد صاحيح,

وأقد روأاه ابن مردوأيه عن الطبراني, عن الحسين بن إسحاق, عن
زكريا بن يحيى الكاتب العمري, عن مفضل بن فضالة, عن عبد
الله بن عياش, عن كعب بن علقمة, فذكره, وأقد روأينا عن ابن

ًا, وأأنه ل يباح وأل يحل كما سيأتي, وأإن كان عمر خلف ذلك صاريح
قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وأغيرهم, وأعزاه

بعضهم إلى المام مالك في كتاب السر, وأأكثر الناس ينكر أن يصح
ذلك عن المام مالك رحمه الله. وأقد وأردت الحاديث المروأية من
طرق متعددة بالزجر عن فعله وأتعاطيه, فقال الحسن بن عرفة:

حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صاالح, عن محمد بن
المنكدر, عن جابر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«استحيوا إن الله ل يستحي من الحق, ل يحل أن تأتوا النساء في
حشوشهن». وأقال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان
عن عبد الله بن شداد, عن خزيمة بن ثابت, أن رسول الله صالى

الله عليه وأسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.
طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا يعقوب, سمعت أبي يحدثا عن(  

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد, أن عبيد الله بن الحصين
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الوالبي حدثه أن عبد الله الواقفي, حدثه أن خزيمة بن ثابت

الخطمي, حدثه أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال
تأتوا النساء في «استحيوا إن الله ل يستحي من الحق ل

أعجازهن» روأاه النسائي وأابن ماجه من طريق عن خزيمة بن ثابت
.وأفي إسناده اختلف كثير

حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي وأالنسائي: حدثنا أبو سعيد(  
الشج, حدثنا أبو خالد الحمر عن الضحاك بن عثمان, عن مخرمة

بن سليمان عن كريب, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صالى
الله عليه وأسلم «ل ينظر الله إلى رجل أتى رجلً أوأ امرأة في

الدبر» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, وأهكذا أخرجه ابن
ًا, وألكن روأاه النسائي حبان في صاحيحه, وأصاححه ابن حزم أيض

ًا. وأقال عبد: أخبرنا ًا عن هناد, عن وأكيع, عن الضحاك به موقوف أيض
عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن ابن طاوأس, عن أبيه, أن رجلً سأل

ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها, قال: تسألني عن الكفر,
إسناده صاحيح, وأكذا روأاه النسائي من طريق ابن المبارك عن
ًا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن معمر به نحوه, وأقال عبد أيض

الحاكم عن أبيه عن عكرمة, قال, جاء رجل إلى ابن عباس وأقال:
كنت آتي أهلي في دبرها, وأسمعت قول الله {نساؤكم حرثا لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم} فظننت أن ذلك لي حلل, فقال: يا لكع

إنما قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قائمة وأقاعدة وأمقبلة وأمدبرة
في أقبالهن ل تعدوأا ذلك إلى غيره.

حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا قتادة عن(  
عمروأ بن شعيب, عن أبيه, عن جده, أن النبي صالى الله عليه

وأسلم, قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى»
وأقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة, حدثنا همام, قال: سئل قتادة

عن الذي يأتي امرأته في دبرها, فقال قتادة: أخبرنا عمروأ بن
شعيب عن أبيه, عن جده, أن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال:

«هي اللوطية الصغرى». قال قتادة: وأحدثني عقبة بن سعيد
القطان عن سعيد بن أبي عروأبة, عن قتادة, عن أبي أيوب, عن

عبد الله بن عمروأ بن العاص قوله, وأهذا أصاح, وأالله أعلم. وأكذلك
روأاه عبد بن حميد عن يزيد بن هاروأن, عن حميد العرج, عن
ًا من عمروأ بن شعيب, عن أبيه, عن عبد الله بن عمروأ موقوف

قوله.
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طريق أخرى) قال جعفر الفريابي: حدثنا ابن لهيعة عن عبد(  

الرحمن بن زياد بن أنعم, عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن عبد
الله بن عمر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «سبعة ل

ينظر الله إليهم يوم القيامة, وأل يزكيهم, وأيقول ادخلوا النار مع
الداخلين: الفاعل, وأالمفعول به, وأالناكح يده, وأناكح البهيمة, وأناكح
المرأة في دبرها, وأجامع بين المرأة وأابنتها, وأالزاني بحليلة جاره,

وأمؤذي جاره حتى يلعنه» ابن لهيعة وأشيخه ضعيفان.
حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا سفيان(  

عن عاصام, عن عيسى بن حطان, عن مسلم بن سلم, عن علي
بن طلق, قال: نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم أن تؤتى

النساء في أدبارهن, فإن الله ل يستحي من الحق, وأأخرجه أحمد
ًا عن أبي معاوأية وأأبي عيسى الترمذي من طريق أبي معاوأية أيض
ًا, عن عاصام الحول به, وأفيه زيادة, وأقال: هو حديث حسن, أيض
وأمن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب
كما وأقع في مسند المام أحمد بن حنبل, وأالصحيح أنه علي بن

طلق.
حديث آخر) قال المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر(  

عن سهيل بن أبي صاالح, عن الحارثا بن مخلد, عن أبي هريرة,
عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «إن الذي يأتي امرأته في

ًا حدثنا عفان, حدثنا دبرها ل ينظر الله إليه». وأقال أحمد أيض
وأهيب, حدثنا سهيل عن الحارثا بن مخلد, عن أبي هريرة يرفعه,
قال «ل ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها», وأكذا روأاه

ًا: حدثنا وأكيع عن سهيل ابن ماجه من طريق سهيل وأقال أحمد أيض
بن أبي صاالح. عن الحارثا بن مخلد, عن أبي هريرة, قال: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ملعون من أتى امرأته في

دبرها», وأهكذا روأاه أبو داوأد وأالنسائي من طريق وأكيع به.
طريق أخرى) قال الحافظ أبو نعيم الصابهاني: أخبرنا أحمد بن(  

القاسم بن الريان, حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي, حدثنا هناد
وأمحمد بن إسماعيل وأاللفظ له, قال: حدثنا وأكيع, حدثنا سفيان عن

سهيل بن أبي صاالح, عن أبيه, عن أبي هريرة, قال: قال رسول
الله صالى الله عليه وأسلم «ملعون من أتى امرأة في دبرها» ليس
هذا الحديث هكذا في سنن النسائي, وأإنما الذي فيه عن سهيل عن

الحارثا بن مخلد كما تقدم, قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله
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الذهبي: وأروأاية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند,

وأهم منه وأقد ضعفوه.
طريق أخرى) ـ روأاها مسلم بن خالد الزنجي عن العلء بن عبد(  

الرحمن, عن أبيه, عن أبي هريرة, عن النبي صالى الله عليه وأسلم,
قال «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» وأمسلم بن خالد فيه

.كلم, وأالله أعلم
طريق أخرى) ـ روأاها المام أحمد وأأهل السنن من حديث حماد(  

بن سلمة عن حكيم الثرم, عن أبي تميمة الهجيمي, عن أبي
ًا هريرة, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «من أتى حائض

ًا فصدقه, فقد كفر بما أنزل على محمد» أوأ امرأة في دبرها أوأ كاهن
وأقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث, وأالذي قاله البخاري

في حديثالترمذي عن أبي تيمية: ل يتابع على حديثه.
طريق أخرى) ـ قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله, حدثنا(  

سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد
الصنعاني, عن سعيد بن عبد العزيز, عن الزهري, عن أبي سلمة
رضي الله عنه, عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه وأسلم,
قال «استحيوا من الله حق الحياء ل تأتوا النساء في أدبارهن»
تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني

الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري وأمن حديث أبي
سلمة وأمن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد,

فإنما سمعه بعد الختلف, وأقد روأاه الترمذي عن أبي سلمة أنه
كان ينهي عن ذلك, فأما عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه

وأسلم, فل, انتهى كلمه, وأقد أجاد وأأحسن النتقاد, إل أن عبد
الملك بن محمد الصنعاني ل يعرف أنه اختلط, وألم يذكر ذلك أحد

غير حمزة عن الكناني وأهو ثقة, وألكن تكلم فيه دحيم وأأبو حاتم
وأابن حبان, وأقال: ل يجوز الحتجاج به, وأالله أعلم. وأقد تابعه زيد

بن يحيى بن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز. وأروأي من طريقين
آخرين عن أبي سلمة, وأل يصح منها كل شيء.

طريق أخرى) ـ قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا(  
عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان الثوري, عن ليث بن أبي سليم,
عن مجاهد, عن أبي هريرة, قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن
كفر, ثم روأاه النسائي من طريق الثوري عن ليث, عن مجاهد, عن

ًا, وأكذا روأاه من طريق علي بن نديمة عن أبي هريرة مرفوع
ًا, وأروأاه بكر بن خنيس عن ليث, عن مجاهد, عن أبي هريرة موقوف
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مجاهد, عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «من
ًا من الرجال وأالنساء في الدبار فقد كفر» وأالموقف أصاح, أتى شيئ

وأبكر بن خنيس ضعفه غير وأاحد من الئمة, وأتركه آخروأن.

حديث آخر) ـ قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وأكيع, حدثني(  
زمعة بن صاالح عن ابن طاوأس, عن أبيه, وأعن عمروأ بن دينار, عن
عبيد الله بن يزيد بن الهاد, قال: قال عمر بن الخطاب: قال رسول

الله صالى الله عليه وأسلم «إن الله ل يستحي من الحق, ل تأتوا
وأقد روأاه النسائي, حدثنا سعيد بن يعقوب» النساء في أدبارهن

الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صاالح, عن ابن
طاوأس عن أبيه, عن ابن الهاد, عن عمر, قال: ل تأتوا النساء في
أدبارهن وأحدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن

زمعة بن صاالح, عن عمروأ بن دينار, عن طاوأس, عن عبد الله بن
الهاد الليثي, قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله فإن
الله ل يستحي من الحق, ل تأتوا النساء في أدبارهن, وأالموقوف

أصاح.
حديث آخر) ـ قال المام أحمد: حدثنا غندر وأمعاذ بن معاذ, قال:(  

حدثنا شعبة عن عاصام الحول عن عيسى بن حطان, عن مسلم
بن سلم, عن طلق بن يزيد أوأ يزيد بن طلق, عن النبي صالى الله
عليه وأسلم قال «إن الله ل يستحي من الحق, ل تأتوا النساء في

وأاحد عن شعبة, وأروأاه عبد الرزاق عن أستاههن» وأكذا روأاه غير
معمر, عن عاصام الحول, عن عيسى بن حطان, عن مسلم بن
سلم, عن طلق بن علي, وأالشبه أنه علي بن طلق كما تقدم,

.وأالله أعلم
حديث آخر) ـ قال أبو بكر الثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم(  

الحرمي, حدثنا أخو أنيس بن إبراهيم, أن أباه إبراهيم بن عبد
الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع, عن ابن مسعود

عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «محاش النساء حرام» وأقد
روأاه إسماعيل بن عليه وأسفيان الثوري وأشعبة وأغيرهم عن أبي

عبد الله الشقري وأاسمه سلمة بن تمام ثقة, عن أبي القعقاع عن
ًا وأهو أصاح. ابن مسعود موقوف

طريق أخرى) ـ قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي,(  
حدثنا سعيد بن يحيى الثوري, حدثنا محمد بن حمزة, عن زيد بن

رفيع, عن أبي عبيدة, عن عبد الله, قال: قال رسول الله صالى الله
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عليه وأسلم «ل تأتوا النساء في أعجازهن» محمد بن حمزة هو

وأقد روأي من حديث أبي بن كعب. الجزري وأشيخه فيهما مقال
وأالبراء بن عازب وأعقبة بن عامر وأأبي ذر وأغيرهم, وأفي كل منها
مقال ل يصح معه الحديث, وأالله أعلم. وأقال الثوري, عن الصلت

ًا بن بهرام, عن أبي المعتمر, عن أبي جويرية, قال: سأل رجل علي
عن إتيان المرأة في دبرها, فقال: سفلت, سفل الله بك, ألم

تسمع قول الله عز وأجل: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
من العالمين}. وأقد تقدم قول ابن مسعود وأأبي الدرداء وأأبي

هريرة وأابن عباس وأعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه.
قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا
عبد الله بن صاالح, حدثنا الليث عن الحارثا بن يعقوب, عن سعيد
بن يسار أبي الحباب, قال: قلت: لبن عمر: ما تقول في الجواري
أيحمض لهن ؟ قال: وأما التحميض ؟ فذكر الدبر, فقال: وأهل يفعل
ذلك أحد من المسلمين ؟ وأكذا روأاه ابن وأهب وأقتيبة عن الليث به
وأهذا إسناد صاحيح وأنص صاريح منه بتحريم ذلك. فكل ما وأرد عنه

مما يحتمل فهو مردوأد إلى هذا المحكم. قال ابن جرير: حدثني عبد
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم, حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد

الرحمن بن أحمد بن أبي العمر, حدثني عبد الرحمن بن القاسم
عن مالك بن أنس, أنه قيل له: يا أبا عبد الله, إن الناس يروأوأن عن

سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أوأ العلج علي أبي عبد الله
قال مالك أشهد علَى يزيد بن روأمان أنه أخبرني عن سالم بن عبد

الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارثا بن
يعقوب يروأي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر
فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟
فقال وأما التحميض ؟ فذكر له الدبر, فقال: ابن عمر: أف أف!ً
وأهل يفعل ذلك مؤمن, أوأ قال مسلم ؟ فقال مالك: أشهد على
ربيعة لخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.

وأروأى النسائي عن الربيع بن سليمان, عن أصابغ بن الفرج الفقيه,
حدثنا عبد الرحمن بن القاسم, قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر
الليث بن سعد يحدثا عن الحارثا بن يعقوب عن سعيد بن يسار

قال: قلت لبن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟ قال: وأما
التحميض ؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أوأ يعمل هذا
مسلم فقال لي مالك فأشهد على سعيد بن يسار, أنه سأل ابن
ًا من طريق يزيد بن عمر, فقال: ل بأس به. وأروأى النسائي أيض
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ًا أن روأمان, عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عمر كان ل يرى بأس
يأتي الرجل المرأة في دبرها. وأروأى معمر بن عيسى عن مالك أن
ذلك حرام. وأقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن

حسين, حدثني إسرائيل بن روأح, سألت مالك بن أنس: ما تقول
في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال: ما أنتم إل قوم عرب, هل

يكون الحرثا إل موضع الزرع, ل تعدوأا الفرج, قلت: يا أبا عبد الله,
إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي يكذبون علي, فهذا

هو الثابت عنه, وأهو قول أبي حنيفة وأالشافعي وأأحمد بن حنبل
وأأصاحابهم قاطبة, وأهو قول سعيد بن المسيب وأأبي سلمة وأعكرمة

وأطاوأس وأعطاء وأسعيد بن جبير وأعروأة بن الزبير وأمجاهد بن جبر
وأالحسن وأغيرهم من السلف, أنهم أنكروأا ذلك أشد النكار, وأمنهم
من يطلق على فعله الكفر وأهو مذهب جمهور العلماء, وأقد حكي

في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن المام مالك,
وأفي صاحته نظر, قال الطحاوأي: روأى أصابغ بن الفرج عن عبد

ًا أقتدي به في ديني يشك الرحمن بن القاسم, قال: ما أدركت أحد
أنه حلل, يعني وأطء المرأة في دبرها, ثم قرأ {نساؤكم حرثا

لكم} ثم قال: فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوأي, وأقد
روأى الحاكم وأالدارقطني وأالخطيب البغدادي عن المام مالك من
طرق ما يقتضي إباحة ذلك, وألكن في السانيد ضعف شديد, وأقد
استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في
ذلك, وأالله أعلم. وأقال الطحاوأي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم, أنه سمع الشافعي يقول: ما صاح عن النبي صالى الله

عليه وأسلم في تحليله وأل تحريمه شيء وأالقياس أنه حلل وأقد
روأى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي

العباس الصام سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت
الشافعي يقول, فذكره, قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف

بالله ل إله إل هو, لقد كذب ـ يعني ابن عبد الحكم ـ على الشافعي
في ذلك, لن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه,

وأالله أعلم.
وأقوله {وأقدموا لنفسكم} أي من فعل الطاعات مع امتثال ما  

أنهاكم عنه من ترك المحرمات, وألهذا قال {وأاتقوا الله وأاعلموا
أنكم ملقوه} أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها {وأبشر

المؤمنين} أي المطيعين الله فيما أمرهم, التاركين ما عنه زجرهم.
حدثنا الحسين, حدثني محمد بن, وأقال ابن جرير: حدثنا القاسم
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عبد الله بن وأاقد, عن عطاء, قال: أراه عن ابن عباس {وأقدموا

لنفسكم} قال: تقول باسم الله التسمية عند الجماع, وأقد ثبت في
صاحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صالى الله عليه

وأسلم «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله, قال: باسم الله, اللهم
جنبنا الشيطان وأجنب الشيطان ما رزقتنا, فإنه إن يقدر بينهما وألد

ًا». في ذلك, لن يضره الشيطان أبد

ْيَن َب ْا  ِلُحو ُتْص َوأ ْا  ُقو ّت َت َوأ ْا  َبّروأ َت َأن  ُكْم  ِن ْيَما ُعْرَضًة ل ّلَه  ْا ال ُلو َع َتْج َوألَ   **
ُكْم ِن ْيَما َأ ِفَي  ِو  ْغ ّلل ِبا ّلُه  ُكُم ال ُذ َؤاِخ ُي ٌءم *  لّ  ِلي َع ٌءع  ّلُه َسِمي َوأال ّناِس  ال

ٌءم  ِلي ٌءر َح ُفو َغ ّلُه  َوأال ُكْم  ُب ُلو ُق َبْت  َكَس ِبَما  ُكم  ُذ َؤاِخ ُي ِكن  َلـ َوأ
يقول تعالى: ل تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر   

وأصالة الرحم إذا حلفتم على تركها, كقوله تعالى: {وأل يأتل أوألوا
الفضل منكم وأالسعة أن يؤتوا أوألي القربى وأالمساكين

وأالمهاجرين في سبيل الله وأليعفوا وأليصفحوا أل تحبون أن يعفر
الله لكم} فالستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروأج منها
بالتكفير, كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا عبد

الرزاق, أخبرنا معمر عن همام بن منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو
هريرة عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال «نحن الَخروأن

السابقون يوم القيامة» وأقال رسول  صالى الله عليه وأسلم «وأالله
لن يلّج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي

كفارته التي افترض الله عليه» وأهكذا روأاه مسلم عن محمد بن
رافع عن عبد الرزاق به, وأروأاه أحمد عنه به, ثم قال البخاري:

حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا يحيى بن صاالح, حدثنا معاوأية هو
ابن سلم, عن يحيى وأهو ابن أبي كثير, عن عكرمة عن أبي هريرة,

قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من استلّج في أهله
ًا, ليس تغني الكفارة» وأقال علي بن طلحة بيمين فهو أعظم إثم

عن ابن عباس في قوله {وأل تجعلوا الله عرضة ليمانكم} قال: ل
تجعلن عرضة ليمينك أن ل تصنع الخير, وألكن كفر عن يمينك

وأاصانع الخير, وأكذا قال مسروأق وأالشعبي وأإبراهيم النخعي وأمجاهد
وأطاوأس وأسعيد بن جبير وأعطاء وأعكرمة وأمكحول وأالزهري

وأالحسن وأقتادة وأمقاتل بن حيان وأالربيع بن أنس وأالضحاك وأعطاء
الخراساني وأالسدي رحمهم الله, وأيؤيد ما قاله هؤلء الجمهور ما

ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الشعري رضي الله عنه, قال:

519



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إني وأالله إن شاء الله, ل

ًا منها إل أتيت الذي هو خير أحلف على يمين فأرى غيرها خير
ًا أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأتحللتها» وأثبت فيهما أيض
قال لعبد الرحمن بن سمرة «يا عبد الرحمن بن سمرة, ل تسأل

المارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها, وأإن أعطيتها
ًا عن مسألة وأكلت إليها, إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير
منها فأت الذي هو خير, وأكفر عن يمينك» وأروأى مسلم عن أبي

هريرة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «من حلف على
ًا منها فليكفر عن يمينه, وأليفعل الذي هو يمين فرأى غيرها خير

خير» وأقال المام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدثنا
خليفة بن خياط, حدثني عمروأ بن شعيب عن أبيه, عن جده, أن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «من حلف على يمين فرأى
ًا منها, فتركها كفارتها» وأروأاه أبو داوأد من طريق أبي غيرها خير

عبيد الله بن الخنس عن عمروأ بن شعيب عن أبيه عن جده, قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «وأل نذر وأل يمين فيما ل

يملك ابن آدم, وأل في معصية الله, وأل في قطيعة رحم, وأمن حلف
ًا منها فليدعها وأليأت الذي هو خير, فإن على يمين فرأى غيرها خير

تركها كفارتها» ثم قال أبو داوأد: وأالحاديث عن النبي صالى الله
عليه وأسلم كلها «فليكفر عن يمينه» وأهي الصحاح.

وأقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي, حدثنا علي بن  
مسهر عن حارثة بن محمد, عن عمرة, عن عائشة قالت: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من حلف على يمين قطيعة

رحم وأمعصية فبره أن يحنث فيها وأيرجع عن يمينه» وأهذا حديث
ضعيف, ثم روأى ابن جرير عن ابن عباس وأسعيد بن المسيب

وأمسروأق وأالشعبي أنهم قالوا: ل يمين في معصية وأل كفارة عليها.
وأقوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أي ل يعاقبكم وأل  

يلزمكم بما صادر منكم من اليمان اللغية, وأهي التي ل يقصدها
الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد وأل تأكيد, كما

ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «من
حلف فقال في حلفه باللت وأالعزى, فليقل ل إله إل الله» فهذا

قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية, قد أسلموا وأألسنتهم قد ألفت ما
كانت عليه من الحلف باللت من غير قصد, فأمروأا أن يتلفظوا

بكلمة الخلص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه
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بهذه, وألهذا قال تعالى: {وألكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} الَية,

وأفي الَية الخرى {بما عقدتم اليمان}. قال أبوداوأد (باب لغو
اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي, حدثنا حيان يعني ابن
إبراهيم, حدثنا إبراهيم يعني الصائغ, عن عطاء: في اللغو في

اليمين, قال: قالت عائشة: إن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قال «اللغو في اليمين هو كلم الرجل في بيته: كل وأالله, وأبلى

وأالله» ثم قال أبو داوأد: روأاه دوأاد بن الفرات عن إبراهيم الصائغ,
ًا, وأروأاه الزهري وأعبد الملك وأمالك عن عطاء عن عائشة موقوف
ًا. (قلت) وأكذا ًا أيض بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوف

ًا, وأروأاه ابن روأاه ابن جريج وأابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوف
جرير عن هناد عن وأكيع وأعبدة وأأبي معاوأية عن هشام بن عروأة

عن أبيه عن عائشة في قوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
ل وأالله وأبلى وأالله, ثم روأاه عن محمد بن حميد عن سلمة, عن
ابن إسحاق, عن هشام, عن أبيه عنها, وأبه عن ابن إسحاق عن
الزهري عن القاسم عنها, وأبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن

عطاء عنها, وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروأة
عن عائشة في قوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت:

هم القوم يتدارؤوأن في المر, فيقول هذا: ل وأالله, بلى وأالله, وأكل
وأالله, يتدارؤوأن في المرل تعقد عليه قلوبهم, وأقد قال ابن أبي
حاتم: حدثنا هاروأن بن إسحاق الهمداني, حدثنا عبدة يعني ابن

سليمان, عن هشام بن عروأة, عن أبيه, عن عائشة في قول الله
{ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هو قول الرجل: ل

وأالله, وأبلى وأالله. وأحدثنا أبي, حدثنا أبو صاالح كاتب الليث, حدثني
ابن لهيعة عن أبي السود عن عروأة, قال: كانت عائشة تقول: إنما

اللغو في المزاحة وأالهزل, وأهو قول الرجل: ل وأالله, وأبلى وأالله,
فذاك ل كفارة فيه, إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم ل

يفعله, ثم قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن ابن عمر وأابن عباس في
أحد قوليه, وأالشعبي وأعكرمة في أحد قوليه, وأعروأة بن الزبير

وأأبي صاالح وأالضحاك في أحد قوليه, وأأبي قلبة وأالزهري نحو ذلك.
(الوجه الثاني) قرىء على يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وأهب,

أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروأة, عن عائشة أنها كانت تتأوأل
هذه الَية, يعني قوله {ل يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وأتقول:

هو الشيء يحلف عليه أحدكم ل يريد منه إل الصدق فيكون على
غير ما حلف عليه, ثم قال: وأروأي عن أبي هريرة وأابن عباس في

521



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أحد قوليه, وأسليمان بن يسار وأسعيد بن جبير وأمجاهد في أحد

قوليه, وأإبراهيم النخعي في أحد قوليه, وأالحسن وأزرارة بن أوأفى
وأأبي مالك وأعطاء الخراساني وأبكر بن عبد الله, وأأحد قولي

عكرمة وأحبيب بن أبي ثابت وأالسدي وأمكحول وأمقاتل وأطاوأس
وأقتادة وأالربيع بن أنس وأيحيى بن سعيد وأربيع نحو ذلك. وأقال ابن
جرير حدثنا محمد بن موسى الحرشي, حدثنا عبد الله بن ميمون

المرادي, حدثنا عوف العرابي عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر
رسول الله صالى الله عليه وأسلم بقوم ينتضلون, يعني يرمون, وأمع
رسول الله صالى الله عليه وأسلم رجل من أصاحابه, فقام رجل من

القوم فقال: أصابت وأالله, وأأخطأت وأالله, فقال الذي مع النبي
صالى الله عليه وأسلم للنبي صالى الله عليه وأسلم: حنث الرجل يا
رسول الله, قال «كل أيمان الرماة لغو ل كفارة فيها وأل عقوبة»

هذا مرسل حسن عن الحسن. وأقال ابن أبي حاتم: وأروأي عن
ًا, حدثنا عصام بن روأاد, أنبأنا آدم, حدثنا شيبان عائشة القولن جميع

عن جابر, عن عطاء بن أبي رباح, عن عائشة, قالت: هو قوله: ل
وأالله, وأبلى وأالله, وأهو يرى أنه صاادق وأل يكون كذلك. (أقوال أخر)

ـ قال عبد الرزاق, عن هشيم عن مغيرة, عن إبراهيم: هو الرجل
يحلف على الشيء ثم ينساه. وأقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل

أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وأكذا, أخرجني الله من مالي إن
ًا, فهو هذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, لم آتك غد

حدثنا مسدد بن خالد, حدثنا خالد, حدثنا عطاء عن طاوأس, عن ابن
عباس, قال: لغو اليمين أن تحلف وأأنت غضبان. وأأخبرني أبي:

حدثنا أبو الجماهر, حدثنا سعيد بن بشير, حدثني أبو بشر عن سعيد
بن جبير, عن ابن عباس, قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك

فذلك ما ليس عليك فيه كفارة, وأكذا روأي عن سعيد بن جبير.
وأقال أبو داوأد (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال,
أنبأنا يزيد بن زريع, حدثنا حبيب المعلم عن عمروأ بن شعيب, عن

سعيد بن المسيب: أن أخوين من النصار كان بينهما ميراثا, فسأل
أحدهما صااحبه القسمة, فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل

ما لي في رتاج الكعبة, فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك,
كفر عن يمينك, وأكلم أخاك, سمعت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم يقول: «ل يمين عليك وأل نذر في معصية الرب عز وأجل, وأل
في قطيعة الرحم, وأل فيما ل تملك». وأقوله {وألكن يؤاخذكم بما

كسبت قلوبكم} قال ابن عباس وأمجاهد وأغير وأاحد: هو أن يحلف
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على الشيء وأهو يعلم أنه كاذب, قال مجاهد وأغيره, وأهي كقوله

تعالى: {وألكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمان} الَية. {وأالله غفور
حليم} أي غفور لعباده حليم عليهم.

ّلَه ِإّن ال َف ُءوأا  َفآ ِإْن  َف ٍر  ُه َأْش ِة  َع َب َأْر ّبُص  َتَر ِهْم  ِئ ّنَسآ ُلوَن ِمن  ْؤ ُي ِذيَن  ّل ّل  **
ٌءم ِلي َع ٌءع  ّلَه َسِمي ِإّن ال َف َق  َ ّطل ْا ال َعَزُمو ِإْن  َوأ ٌءم *   ٌءر ّرِحي ُفو  َغ

اليلء الحلف, فإذا حلف الرجل أن ل يجامع زوأجته مدة, فل يخلو   
إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أوأ أكثر منها, فإن كانت أقل, فله
أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته, وأعليها أن تصبر وأليس لها

مطالبته بالفيئة في هذه المدة, وأهذا كما ثبت في الصحيحين عن
ًا عائشة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, آلى من نسائه شهر

فنزل لتسع وأعشرين, وأقال «الشهر تسع وأعشروأن» وألهما عن
عمر بن الخطاب نحوه, فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر

فللزوأجة مطالبة الزوأج عند انقضاء أربعة أشهر, إما أن يفيء أي
يجامع, وأإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا, وأهذا لئل يضر بها,

وألهذا قال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} أي يحلفون على ترك
الجماع عن نسائهم, فيه دللة على أن اليلء يختص بالزوأجات دوأن

الماء كما هو مذهب الجمهور {تربص أربعة أشهر} أي ينتظر
الزوأج أربعة أشهر من حين الحلف, ثم يوقف وأيطالب بالفيئة أوأ

الطلق, وألهذا قال {فإن فاءوأا} أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وأهو
كناية عن الجماع, قاله ابن عباس وأمسروأق وأالشعبي وأسعيد بن

جبير وأغير وأاحد وأمنهم ابن جرير رحمه الله {فإن الله غفور
رحيم} لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين, قوله {فإن

فاءوأا فإن الله غفور رحيم} فيه دللة لحد قولي العلماء, وأهو
القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الربعة الشهر أنه ل

كفارة عليه, وأيعتضد بما تقدم في الحديث عند الَية التي قبلها عن
عمروأ بن شعيب عن أبيه عن جده, أن رسول الله صالى الله عليه
ُا منها, فتركها وأسلم, قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خير

كفارتها» كما روأاه أحمد وأأبو داوأد وأالترمذي, وأالذي عليه الجمهور
وأهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وأجوب

ًا في الحاديث الصحاح, وأالله التكفير على كل حالف, كما تقدم أيض
أعلم.
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وأقوله {وأإن عزموا الطلق} فيه دللة على أن الطلق ل يقع  

بمجرد مضي الربعة أشهر, كقول الجمهور من المتأخرين, وأذهب
آخروأن إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة, وأهو مروأي بأسانيد

صاحيحة عن عمر وأعثمان وأعلي وأابن مسعود وأابن عباس وأابن
عمر وأزيد بن ثابت, وأبه يقول ابن سيرين وأمسروأق وأالقاسم

وأسالم وأالحسن وأأبو سلمة وأقتادة وأشريح القاضي وأقبيصة بن
ذؤيب وأعطاء وأأبو سلمة بن عبد الرحمن وأسليمان بن طرخان
التيمي وأإبراهيم النخعي وأالربيع بن أنس وأالسدي, ثم قيل: إنها

تطلق بمضي الربعة أشهر طلقة رجعية, قاله سعيد بن المسيب
وأأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثا بن هشام وأمكحول وأربيعة

وأالزهري وأمروأان بن الحكم, وأقيل: إنها تطلق طلقة بائنة, روأي عن
علي وأابن مسعود وأعثمان وأابن عباس وأابن عمر وأزيد بن ثابت,
وأبه يقول عطاء وأجابر بن زيد وأمسروأق وأعكرمة وأالحسن وأابن

سيرين وأمحمد بن الحنفية وأإبراهيم وأقبيصة بن ذؤيب وأأبو حنيفة
وأالثوري وأالحسن بن صاالح, فكل من قال: إنها تطلق بمضي

الربعة أشهر أوأجب عيها العدة, إل ما روأي عن ابن عباس وأأبي
الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلثا حيض فل عدة عليها, وأهو قول
الشافعي, وأالذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب
إما بهذا وأإما بهذا وأل يقع عليها بمجرد مضيها طلق, وأروأى مالك

عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته
لم يقع عليه طلق وأإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف, فإما أن

يطلق وأإما أن يفيء, وأأخرجه البخاري. وأقال الشافعي رحمه الله:
أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد, عن سليمان بن يسار,
قال: أدركت بضعة عشر من أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم
كلهم يوقف المولى, قال الشافعي: وأأقل ذلك ثلثة عشر, وأروأاه

الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولى, ثم قال:
وأهكذا نقول, وأهو موافق لما روأيناه عن عمر وأابن عمر وأعائشة
وأعثمان وأزيد بن ثابت وأبضعة عشر من أصاحاب النبي صالى الله

عليه وأسلم, هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير: حدثنا
ابن أبي مريم, حدثنا يحيى بن أيوب, عن عبيد الله بن عمر, عن
سهيل بن أبي صاالح, عن أبيه, قال: سألت اثني عشر رجلً من
الصحابة عن الرجل يولي من امرأته, فكلهم يقول: ليس عليه

شيء حتى تمضي الربعة أشهر فيوقف, فإن فاء وأإل طلق, وأروأاه
الدارقطني من طريق سهيل. (قلت) وأهو يروأى عن عمر وأعثمان
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وأعلي وأأبي الدرداء وأعائشة أم المؤمنين وأابن عمر وأابن عباس,

وأبه يقول سعيد بن المسيب وأعمر بن عبد العزيز وأمجاهد وأطاوأس
وأمحمد بن كعب وأالقاسم, وأهو مذهب مالك وأالشافعي وأأحمد بن
ًا, وأهو قول حنبل وأأصاحابهم رحمهم الله, وأهو اختيار ابن جرير أيض

الليث وأإسحاق بن راهويه وأأبي عبيد وأأبي ثور وأداوأد, وأكل هؤلء
قالوا: إن لم يفىء ألزم بالطلق, فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم,
وأالطلقة تكون رجعية, لها رجعتها في العدة, وأانفرد مالك بأن قال,

ًا. ل يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وأهذا غريب جد
قد ذكر الفقهاء وأغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر, 

الثر الذي روأاه المام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ, عن
عبد الله بن دينار, قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل, فسمع

:امرأة تقول
تطاوأل هذا الليل وأاسود جانبهوأرقني أن ل خليل أل عبهفو الله 

لول الله أني أراقبهلحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المراة  
عن زوأجها ؟ فقالت: ستة أشهر أوأ أربعة أشهر, فقال عمر: ل

ًا من الجيوش أكثر من ذلك وأقال محمد بن إسحاق, عن أحبس أحد
السائب بن جبير مولى ابن عباس وأكان قد أدرك أصاحاب النبي

صالى الله عليه وأسلم, قال: ما زلت أسمع حديث عمرأنه خرج ذات
ًا إذ مر بامرأة من نساء ليلة يطوف بالمدينة, وأكان يفعل ذلك كثير

العرب مغلقة بابها, تقول:
تطاوأل هذا الليل وأازوأر جانبهوأّرقني أن ل ضجيع أل عبه) أل عبه 

ًا في ظلمة الليل حاجبه) يسر به من كان ًا كأنمابدا قمر ًا وأطور طور
يلهو بقربهلطيف الحشا ل يحتويه أقاربه) فو الله لول الله ل شيء

ًا غيرهلنقض من هذا السرير جوانبه) وألكنني أخشى رقيب
موكلبأنفاسنا ل يفتر الدهر كاتبه) مخافة ربي وأالحياء يصدنيوإكرام

بعلي أن تنال مراكبه) ثم ذكر بقية ذلك, كما تقدم أوأ نحوه, وأقد
روأي هذا من طرق وأهو من المشهورات.

ُتْمَن ْك َي َأن  ُهّن  َل َيِحّل  َوألَ  ٍء  َوأ ُقُر َثَة  َ َثل ِهّن  ُفِس ْن َأ ِب ّبْصَن  َتَر َي َقاُت  ّل َط ْلُم َوأا  **
ُهّن ُت َل ُعو ُب َوأ ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ْؤِمّن  ُي ُكّن  ِإن  ِهّن  َأْرَحاِم ِفَي  ّلُه  َق ال َل َما َخ

ِهّن ْي َل َع ِذي  ّل ْثُل ا ُهّن ِم َل َوأ ًا  ِإصْالَح ْا  َوأ ُد َأَرا ِإْن  ِلَك  َذ ِفي  ِهّن  ّد ِبَر ّق  َأَح

ٌءم  ُكي ٌءز َح ِزي َع ّلُه  َوأال ٌءة  َدَرَج ِهّن  ْي َل َع ِللّرَجاِل  َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِبا
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هذا أمر من الله سبحانه وأتعالى للمطلقات المدخول بهن من  

ذوأات القراء, بأن يتربصن بأنفسهن ثلثة قروأء, أي بأن تمكث
إحداهن بعد طلق زوأجها لها ثلثة قروأء, ثم تتزوأج إن شاءت, وأقد

أخرج الئمة الربعة من هذا العموم المة إذا طلقت, فإنها تعتد
عندهم بقرأين لنها على نصف من الحرة, وأالقرء ل يتبعض فكمل

لها قرآن, وألما روأاه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم المخزوأمي
المدني, عن القاسم, عن عائشة, أن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم, قال: «طلق المة تطليقتان, وأعدتها حيضتان» روأاه أبو

داوأد وأالترمذي وأابن ماجه, وألكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية, وأقال
الحافظ الدارقطني وأغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد

نفسه, وأروأاه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر
ًا, قال الدارقطني: وأالصحيح ما روأاه سالم وأنافع عن ابن مرفوع

عمر قوله, وأهكذا روأي عن عمر بن الخطاب. قالوا: وألم يعرف بين
الصحابة خلف, وأقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم

الَية, وألن هذا أمر جبلي, فكان الحرائر وأالماء في هذا سواء,
حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر, عن محمد بن سيرين

وأبعض أهل الظاهر وأضعفه. وأقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي
حدثنا أبو اليمان, حدثنا إسماعيل, يعني ابن عياش, عن عمروأ بن
مهاجر, عن أبيه, أن أسماء بنت يزيد بن السكن النصارية, قالت:

طلقت على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وألم يكن
للمطلقة عدة, فأنزل الله عز وأجل حين طلقت أسماء العدة

للطلق, فكانت من هذا الوجه فيها العدة للطلق يعني
{وأالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروأء}, وأهذا حديث غريب من
هذا الوجه. وأقد اختلف السلف وأالخلف وأالئمة في المراد بالقراء
ما هو على قولين: حدهما) أن المراد بها الطهار, وأقال مالك في
الموطأ عن ابن شهاب, عن عروأة, عن عائشة أنها انتقلت حفصة

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة
الثالثة, فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن, فقالت: صادق عروأة,

وأقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه
{ثلثة قروأء}. فقالت عائشة: صادقتم, وأتدروأن ما القراء ؟ إنما
القراء الطهار, وأقال مالك, عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن

ًا من فقهائنا إل وأهو يقول ذلك, عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحد
يريد قول عائشة, وأقال مالك عن نافع, عن عبد الله بن عمر, أنه
كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, فدخلت في الدم من الحيضة
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الثالثة فقد برئت منه وأبرىء منها, وأقال مالك: وأهو المر عندنا

وأروأى مثله عن ابن عباس وأزيد بن ثابت وأسالم وأالقاسم وأعروأة
وأسليمان بن يسار, وأأبي بكر بن عبد الرحمن وأأبان بن عثمان

وأعطاء بن أبي رباح وأقتادة وأالزهري وأبقية الفقهاء السبعة وأهو
مذهب مالك وأالشافعي وأغير وأاحد وأداوأد وأأبي ثور, وأهو روأاية عن

أحمد وأاستدلوا عليه بقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} أي في
ًا , دل على أنه أحد الطهار وألما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسب

القراء الثلثة المأمور بها وألهذا قال هؤلء: إن المعتدة تنقضي
عدتها وأتبين من زوأجها بالطعن في الحيضة الثالثة, وأأقل مدة

ًا وألحظتان, تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وأثلثون يوم
وأاستشهد أبو عبيد وأغيره على ذلك بقول الشاعر وأهو العشى:

ففي كل عام أنت جاشم غزوأةتشد لقصاها عزيم عزائكا) مورثة 
ًا مالً وأفي الصال رفعةلما ضاع فيها من قروأء نسائكا)  يمدح أمير
من أمراء العرب آثر الغزوأ على المقام, حتى ضاعت أيام الطهر

من نسائه لم يواقعهن فيه. القول الثاني) ـ أن المراد بالقراء,
الحيض, فل تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة, زاد

آخروأن: وأتغتسل منها, وأأقل وأقت تصدق فيه المرأة في انقضاء
ًا وألحظة, قال الثوري: عن منصور عن عدتها ثلثة وأثلثون يوم

إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فجاءته امرأة فقالت: إن زوأجي فارقني بواحدة أوأ اثنتين فجاءني
وأقد نزعت ثيابي وأأغلقت بابي, فقال عمر لعبد الله  بن مسعود:

أراها امرأته ما دوأن أن تحل لها الصلة قال: وأأنا أرى ذلك, وأهكذا
روأي عن أبي بكر الصديق وأعمر وأعثمان وأعلي وأأبي الدرداء

وأعبادة بن الصامت وأأنس بن مالك وأابن مسعود وأمعاذ, وأأبي بن
كعب وأأبي موسى الشعري وأابن عباس وأسعيد بن المسيب

وأعلقمة وأالسود وأإبراهيم وأمجاهد وأعطاء وأطاوأس وأسعيد بن جبير
وأعكرمة وأمحمد بن سيرين وأالحسن وأقتادة وأالشعبي وأالربيع

وأمقاتل بن حيان وأالسدي وأمكحول وأالضحاك وأعطاء الخراساني
أنهم قالوا: القراء الحيض وأهذا مذهب أبي حنيفة وأأصاحابه وأأصاح
الروأايتين عن المام. أحمد بن حنبل, وأحكى عنه الثرم أنه قال:

الكابر من أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقولون:
القراء الحيض, وأهو مذهب الثوري وأالوأزاعي وأابن أبي ليلى وأابن
شبرمة وأالحسن بن صاالح ابن حي وأأبي عبيد وأإسحاق بن راهويه,

وأيؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي روأاه أبو داوأد وأالنسائي من
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طريق المنذر بن المغيرة عن عروأة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي
حبيش, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال لها «دعي الصلة

ًا في أن القرء هو الحيض, أيام أقرائك» فهذا لو صاح لكان صاريح
وألكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور وأذكره

ابن حبان في الثقات, وأقال ابن جرير: أصال القرء في كلم العرب
الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وأقت معلوم وألدبار

الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وأهذه العبارة تقتضي أن يكون
ًا بين هذا وأهذا, وأقد ذهب إليه بعض الصاوليين, وأالله أعلم. مشترك
وأهذا قول الصامعي أن القرء هو الوقت. وأقال أبو عمروأ بن العلء:

ًا وأتسمي الطهر ًا, وأتسمي الطهر قرء العرب تسمي الحيض قرء
ًا. وأقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ل يختلف ًا قرء وأالحيض جميع

أهل العلم بلسان العرب وأالفقهاء أن القرء يراد به الحيض, وأيراد
به الطهر, وأإنما اختلفوا في المراد من الَية ما هو على قولين.  ـ

وأقوله: {وأل يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} أي من
حبل أوأ حيض, قاله ابن عباس وأابن عمر وأمجاهد وأالشعبي وأالحكم

بن عيينة وأالربيع بن أنس وأالضحاك وأغير وأاحد, وأقوله: {إن كن
يؤمن بالله وأاليوم الَخر} تهديد لهن على خلف الحق, دل هذا على

أن المرجع في هذا إليهن لنه أمر ل يعلم إل من جهتهن وأيتعذر
ًا على ذلك, فرد المر إليهن وأتوعدن فيه لئل يخبرن إقامة البينة غالب

بغير الحق, إما استعجالً منها لنقضاء العدة أوأ رغبة منها في
تطويلها لما لها في ذلك من المقاصاد, فأمرت أن تخبر بالحق في
ذلك من غير زيادة وأل نقصان.  ـ وأقوله: {وأبعولتهن أحق بردهن

ًا} أي وأزوأجها الذي طلقها أحق بردها, ما في ذلك إن أرادوأا إصالح
دامت في عدتها, إذا كان مراده بردها الصالح وأالخير, وأهذا في

الرجعيات, فأما المطلقات البوائن, فلم يكن حال نزوأل هذه الَية
مطلقة بائن, وأإنما كان ذلك لما حصروأا في الطلقات الثلثا, فأما
حال نزوأل هذه الَية, فكان الرجل أحق برجعة امرأته وأإن طلقها
مائة مرة, فلما قصروأا في الَية التي بعدها على ثلثا تطليقات,

صاار للناس مطلقة بائن, وأغير بائن وأإذا تأملت هذا, تبين لك ضعف
ما سلكه بعض الصاوليين من استشهادهم على مسألة عود

ًا لما تقدمه من لفظ العموم أم ل بهذه الضمير, هل يكون مخصص
الَية الكريمة, فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروأه, الله أعلم.  ـ
وأقوله {وألهن مثل الذي عليهن بالمعروأف} أي وألهن على الرجال
من الحق مثل ما للرجال عليهن, فليؤد كل وأاحد منهما إلى الَخر,
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ما يجب عليه بالمعروأف, كما ثبت في صاحيح مسلم عن جابر, أن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال في خطبته في حجة الوداع
«فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله وأاستحللتم

ًا فروأجهن بكلمة الله, وألكم عليهن أن ل يوطئن فرشكم أحد
ًا غير مبرح, وألهن رزقهن تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرب

وأكسوتهن بالمعروأف» وأفي حديث بهز بن حكيم عن معاوأية بن
حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق

زوأجة أحدنا ؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت, وأتكسوها إذا اكتسيت,
وأل تضرب الوجه, وأل تقبح, وأل تهجر إل في البيت» وأقال وأكيع, عن

بشير بن سليمان, عن عكرمة عن ابن عباس, قال: إني لحب أن
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة, لن الله يقول {وألهن

مثل الذي عليهن بالمعروأف} وأروأاه ابن جرير وأابن أبي حاتم,
وأقوله {وأللرجال عليهن درجة} أي في الفضيلة في الخلق وأالخلق
وأالمنزلة وأطاعة المر وأالنفاق وأالقيام بالمصالح وأالفضل في الدنيا

وأالَخرة, كما قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل
الله بعضهم على بعض وأبما أنفقوا من أموالهم}.   وأقوله {وأالله

عزيز حكيم} أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وأخالف أمره, حكيم
في أمره وأشرعه وأقدره.

َيِحّل َوألَ  ِإْحَساٍن  ِب ٌءح  ِري َتْس ْوأ  َأ ْعُروأٍف  ِبَم ٌءك  ِإْمَسا َف َتاِن  ُق َمّر َ ّطل ** ال
ِه ّل َد ال ُدوأ ُيِقيَما ُح َألّ  َفآ  َيَخا َأن  ِإلّ  ًا  ْيئ ُهّن َش ُتُمو ْي َت ْا ِمّمآ آ ُذوأ ْأُخ َت َأن  ُكْم  َل
ْلَك ِت ِه  ِب َدْت  َت ْف ِفيَما ا ِهَما  ْي َل َع َناَح  َفلَ ُج ِه  ّل َد ال ُدوأ ُيِقيَما ُح َألّ  ُتْم  ْف ِإْن ِخ َف

ِلُموَن * ّظا ُهُم ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف ِه  ّل َد ال ُدوأ ّد ُح َع َت َي َوأَمن  َها  ُدوأ َت ْع َت َفلَ  ِه  ّل ُد ال ُدوأ ُح
َ َفل َها  ّلَق َط ِإن  َف ُه  ْيَر َغ ًا  ْوأج ِكَح َز ْن َت ّتَى  ُد َح ْع َب َلُه ِمن  َتِحّل  َفلَ  َها  َق ّل َط ِإْن  َف
ِه ّل ُد ال ُدوأ ْلَك ُح ِت َوأ ِه  ّل َد ال ُدوأ ِقيَما ُح ُي َأن  ّنآ  َظ ِإن  َعآ  َتَراَج َي َأن  ِهَمآ  ْي َل َع َناَح  ُج

َلُموَن  ْع َي ٍم  ْو َق ِل َها  ُن ّي َب ُي

هذه الَية الكريمة رافعة لما كان عليه المر في ابتداء السلم   
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وأإن طلقها مائة مرة ما

دامت في العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوأجات قصرهم
الله إلى ثلثا طلقات, وأأباح الرجعة في المرة وأالثنتين, وأأبانها
بالكلية في الثالثة, فقال {الطلق مرتان فإمساك بمعروأف أوأ
تسريح بإحسان} قال أبو داوأد رحمه الله في سننه (باب نسخ

المراجعة بعد الطلقات الثلثا). حدثنا أحمد بن محمد المروأزي,
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حدثني علي بن الحسين بن وأاقد عن أبيه, عن يزيد النحوي, عن

عكرمة, عن ابن عباس {وأالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروأء
وأل يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الَية, وأدل أن

ًا, الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وأإن طلقها ثلث
فنسخ ذلك فقال {الطلق مرتان} الَية, وأروأاه النسائي عن زكريا

بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به, وأقال
ابن أبي حاتم: حدثنا هاروأن بن إسحاق, حدثنا عبدة يعني ابن

سليمان, عن هشام بن عروأة, عن أبيه, أن رجلً قال لمرأته: ل
ًا, قالت: كيف ذلك ؟ قال: أطلق حتى إذا ًا وأل آوأيك أبد أطلقك أبد

دنا أجلك راجعتك, فأتت رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فذكرت
ذلك له, فأنزل الله عز وأجل {الطلق مرتان}, وأهكذا روأاه ابن

جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وأابن إدريس,
وأروأاه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون, كلهم عن

هشام عن أبيه, قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وأإن طلقها ما
شاء ما دامت في العدة, وأإن رجلً من النصار غضب على امرأته,
فقال: وأالله ل آوأيك وأل أفارقك, قالت: وأكيف ذلك ؟ قال: أطلقك,

فإذا دنا أجلك راجعتك, ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت
ذلك لرسول الله صالى الله عليه وأسلم, فأنزل الله عز وأجل

{الطلق مرتان} قال: فاستقبل الناس الطلق من كان طلق وأمن
لم يكن طلق. وأقد روأاه أبو بكر بن مردوأيه من طريق محمد بن

سليمان عن يعلَى بن شبيب مولى الزبير, عن هشام, عن أبيه, عن
عائشة فذكره بنحو ما تقدم. وأروأاه الترمذي عن قتيبة, عن يعلى

بن شبيب به, ثم روأاه عن أبي كريب, عن ابن إدريس, عن هشام.
عن أبيه مرسلً, وأقال: هذا أصاح. وأروأاه الحاكم في مستدركه من
طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به, وأقال:

صاحيح السناد. ثم قال ابن مردوأيه: حدثنا محمد بن أحمد بن
إبراهيم, حدثنا إسماعيل بن عبد الله, حدثنا محمد بن حميد, حدثنا
سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق, عن هشام بن عروأة, عن

عائشة, قالت: لم يكن للطلق وأقت يطلق الرجل امرأته ثم
يراجعها ما لم تنقض العدة, وأكان بين رجل من النصار وأبين أهله

ًا وأل ذات زوأج, بعض ما يكون بين الناس, فقال: وأالله لتركنك ل أيم
فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها, ففعل ذلك
ًا, فأنزل الله عز وأجل فيه {الطلق مرتان فإمساك بمعروأف مرار

ًا ل رجعة فيه بعد الثالثة حتى أوأ تسريح بإحسان} فوقت الطلق ثلث
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ًا غيره. وأهكذا روأي عن قتادة مرسلً, ذكره السدي وأابن تنكح زوأج

زيد وأابن جرير كذلك, وأاختار أن هذا تفسير هذه الَية. وأقوله
{فإمساك بمعروأف أوأ تسريح بإحسان} أي إذا طلقتها وأاحدة أوأ
اثنتين, فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك

ًا الصالح بها وأالحسان إليها, وأبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها ناوأي
ًا ًا إليها, ل تظلمها من حقها شيئ فتبين منك وأتطلق سراحها محسن
وأل تضار بها. وأقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس, قال: إذا

طلق الرجل امرأته تطليقتين, فليتق الله في ذلك, أي في الثالثة,
فإما أن يمسكها بمعروأف فيحسن صاحابتها, أوأ يسرحها بإحسان فل

ًا. وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد يظلمها من حقها شيئ
العلى قراءة, أخبرنا ابن وأهب, أخبرني سفيان الثوري, حدثني
إسماعيل بن سميع, قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى

النبي صالى الله عليه وأسلم فقال: يا رسول الله, أرأيت قول الله
عز وأجل {فإمساك بمعروأف أوأ تسريح بإحسان} أين الثالثة ؟

قال: «التسريح بإحسان» وأروأاه عبد بن حميد في تفسيره وألفظه:
أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع, أن
أبا رزين السدي يقول: قال رجل: يا رسول الله, أرأيت قوله الله

{الطلق مرتان} فأين الثالثة ؟ قال «التسريح بإحسان الثالثة»
ًا. وأهكذا روأاه سعيد بن منصور عن خالد بن وأروأاه المام أحمد أيض

عبد الله, عن إسماعيل بن زكريا وأأبي معاوأية, عن إسماعيل بن
ًا من طريق سميع, عن أبي رزين به وأكذا روأاه ابن مردوأيه أيض

ً قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسل
ًا من طريق عبد الواحد بن زياد, عن وأروأاه ابن مردوأيه أيض

إسماعيل بن سميع, عن أنس بن مالك, عن النبي صالى الله عليه
وأسلم, فذكره, ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم,

حدثنا أحمد بن يحيى, حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة, حدثنا ابن
عائشة, حدثنا حماد بن سلمة بن قتادة, عن أنس بن مالك, قال:
جاء رجل إلى النبي صالى الله عليه وأسلم فقال: يا رسول الله,

ذكر الله الطلق مرتين, فأين الثالثة ؟ قال: {إمساك بمعروأف أوأ
تسريح بإحسان}.

ًا} أي ل يحل   وأقوله: {وأل يحل لكم أن تأخذوأا مما آتيتموهن شيئ
لكم أن تضاجروأهن وأتضيقوا عليهن, ليفتدين منكم بما أعطيتموهن

من الصادقة أوأ ببعضه, كما قال تعالى: {وأل تعضلوهن لتذهبوا
ببعض ما آتيتموهن إل أن يأتين بفاحشة مبينة} فأما إن وأهبته
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ًا عن طيب نفس منها, فقد قال تعالى: {فإن طبن لكم المرأة شيئ
ًا} وأأما إذا تشاقق الزوأجان, ًا مريئ ًا فكلوه هنيئ عن شيء منه نفس
وألم تقم المرأة بحقوق الرجل وأأبغضته وألم تقدر على معاشرته,

فلها أن تفتدي منه بما أعطاها, وأل حرج عليها في بذلها له, وأل
حرج عليه في قبول ذلك منها, وألهذا قال تعالى: {وأل يحل لكم أن

ًا إل أن يخافا أل يقيما حدوأد الله فإن تأخذوأا مما آتيتموهن شيئ
خفتم أن ل يقيما حدوأد الله فل جناح عليهما فيما افتدت به} الَية,
فأما إذا لم يكن لها عذر, وأسألت الفتداء منه, فقد قال ابن جرير:
حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب ح وأحدثني يعقوب بن إبراهيم,
ًا: حدثنا أيوب عن أبي قلبة, عمن حدثه حدثنا ابن علية, قال جميع
عن ثوبان, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «أيما امرأة
سألت زوأجها طلقها في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة».

وأهكذا روأاه الترمذي عن بندار, عن عبد الوهاب بن عبد المجيد
الثقفي به, وأقال حسن: قال وأيروأى عن أيوب, عن أبي قلبة, عن

أبي أسماء, عن ثوبان, وأروأاه بعضهم عن أيوب بهذا السناد وألم
يرفعه. وأقال المام أحمد: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا حماد بن زيد
عن أيوب عن أبي قلبة, قال: وأذكر أبا أسماء وأذكر ثوبان, قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «أيما امرأة سألت زوأجها

الطلق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». وأهكذا روأاه أبو
داوأد وأابن ماجه وأابن جرير من حديث حماد بن زيد به.

طريق أخرى) ـ قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا(  
المعتمر بن سليمان, عن ليث بن أبي إدريس, عن ثوبان مولى

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, عن النبي صالى الله عليه وأسلم
أنه قال: «أيما امرأة سألت زوأجها الطلق في غير ما بأس حرم
الله عليها رائحة الجنة» وأقال: «المختلعات هن المنافقات». ثم
ًا, عن أبي كريب, عن مزاحم بن روأاه ابن جرير وأالترمذي جميع

داوأد بن علية, عن أبيه, عن ليث هو ابن أبي سليم, عن أبي
الخطاب, عن أبي زرعة, عن أبي إدريس, عن ثوبان, قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «المختلعات هن المنافقات». ثم
قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وأليس إسناده بالقوي.

حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا أيوب, حدثنا حفص بن بشر,(  
حدثنا قيس بن الربيع, عن أشعث بن سوار, عن الحسن, عن ثابت
بن يزيد, عن عقبة بن عامر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
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وأسلم «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات» غريب من هذا

.الوجه ضعيف
حديث آخر) ـ قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا وأهيب, حدثنا(  

أيوب عن الحسن, عن أبي هريرة عن النبي صالى الله عليه وأسلم
».«المختلعات وأالمنتزعات هن المنافقات

حديث آخر) ـ قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر, حدثنا(  
أبو عاصام عن جعفر بن يحيى بن ثوبان, عن عمه عمارة بن ثوبان,

عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قال «ل تسأل امرأة زوأجها الطلق في غير كنهه, فتجد ريح الجنة

ًا». ثم قد قال طائفة وأإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام
كثيرة من السلف وأأئمة الخلف: إنه ل يجوز الخلع إل أن يكون
الشقاق وأالنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول

الفدية, وأاحتجوا بقوله تعالى: {وأل يحل لكم أن تأخذوأا مما
ًا إل أن يخافا أل يقيما حدوأد الله} قالوا: فلم يشرع آتيتموهن شيئ

الخلع إل في هذه الحالة, فل يجوز في غيرها إل بدليل, وأالصال
عدمه, ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وأطاوأس وأإبراهيم وأعطاء
ًا وأالحسن وأالجمهور حتى قال مالك وأالوأزاعي: لو أخذ منها شيئ

ًا قال مالك: وأهو وأهو مضار لها, وأجب رده إليها, وأكان الطلق رجعي
المر الذي أدركت الناس عليه, وأذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه
يجوز الخلع في حال الشقاق وأعند التفاق بطريق الوألى وأالحرى,
وأهذا قول جميع أصاحابه قاطبة, وأحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر
في كتاب الستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني, أنه ذهب إلى

ًا فل تأخذوأا منه أن الخلع منسوخ بقوله: {وأآتيتم إحداهن قنطار
ًا} وأروأاه ابن جرير عنه, وأهذا قول ضعيف وأمأخذ مردوأد على شيئ
قائله, وأقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الَية نزلت في شأن
ثابت بن قيس بن شماس وأامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن

سلول, وألنذكر طرق حديثها وأاختلف ألفاظه, قال المام مالك في
موطئه, عن يحيى بن سعيد, عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد

بن زرارة: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل النصارية, أنها كانت
تحت ثابت بن قيس بن شماس, وأأن رسول الله صالى الله عليه

وأسلم, خرج إلى الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في
الغلس, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من هذه ؟»

قالت: أنا حبيبة بنت سهل. «فقال ما شأنك» ؟ فقال: ل أنا وأل
ثابت بن قيس لزوأجها, فلما جاء زوأجها ثابت بن قيس قال له
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رسول الله صالى الله عليه وأسلم «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت
ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني

عندي, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «خذ منها» فأخذ
منها وأجلست في أهلها. وأهكذا روأاه المام أحمد عن عبد الرحمن
بن مهدي عن مالك بإسناده مثله, وأروأاه أبو داوأد عن القعنبي عن
مالك وأالنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك.

حديث آخر) ـ عن عائشة, قال أبو داوأد وأابن جرير: حدثنا محمد(  
بن معمر, حدثنا أبو عامر, حدثنا عمروأ السدوأسي عن عبد الله بن

أبي بكر, عن عمرة, عن عائشة, أن حبيبة بنت سهل كانت تحت
ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها, فأتت رسول
الله صالى الله عليه وأسلم بعد الصبح فاشتكته إليه, فدعا رسول
ًا, فقال «خذ بعض مالها وأفارقها» الله صالى الله عليه وأسلم ثابت
قال: وأيصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال «نعم» قال إني أصادقتها
حديقتين فهما بيدها, فقال النبي صالى الله عليه وأسلم «خذهما
وأفارقها» ففعل, وأهذا لفظ ابن جرير وأأبو عمروأ السدوأسي هو

سعيد بن سلمة بن أبي الحسام.
حديث آخر) فيه, عن ابن عباس رضي الله عنه, قال البخاري:(  

حدثنا أزهر بن جميل, أخبرنا عبد الوهاب الثقفي, حدثنا خالد عن
عكرمة, عن ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس, أتت
النبي صالى الله عليه وأسلم فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه

في خلق وأل دين, وألكن أكره الكفر في السلم, فقال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «أتردين إليه حديقته» ؟ قالت: نعم, قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «اقبل الحديقة وأطلقها تطليقة».
وأكذا روأاه النسائي عن أزهر بن جميل بإسناده مثله, وأروأاه البخاري
ًا به, عن إسحاق الواسطي, عن خالد هو ابن عبد الله الطحان, أيض
عن خالد هو ابن مهران الحذاء, عن عكرمة, به نحوه, وأهكذا روأاه
ًا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وأفي البخاري أيض

ًا. وأهذا الحديث من إفراد بعضها أنها قالت: ل أطيقه يعني بغض
البخاري من هذا الوجه, ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا

حماد بن زيد عن أيوب, عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها ـ كذا
قال ـ وأالمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم, لكن قال المام أبو عبد
الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ, حدثنا أبو

القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, حدثنا عبيد الله
بن عمر القواريري, حدثني عبد العلى, حدثنا سعيد عن قتادة, عن
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عكرمة, عن ابن عباس, أن جميلة بنت سلول أتت النبي صالى الله
عليه وأسلم, فقالت: وأالله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين وأل

ًا, فقال لها خلق, وألكنني أكره الكفر في السلم ل أطيقه بغض
النبي صالى الله عليه وأسلم «تردين عليه حديقته ؟». قالت: نعم

فأمره النبي صالى الله عليه وأسلم أن يأخذ ما ساق وأل يزداد, وأقد
روأاه ابن مردوأيه في تفسيره عن موسى بن هاروأن, حدثنا أزهر بن
مروأان, حدثنا عبد العلى مثله, وأهكذا روأاه ابن ماجه عن أزهر بن

مروأان بإسناد مثله سواء, وأهو إسناد جيد مستقيم, وأقال ابن جرير:
حدثنا ابن حميد, حدثنا يحيى بن وأاضح, حدثنا الحسين بن وأاقد عن

ثابت, عن عبد الله بن رباح, عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن
سلول, أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه, فأرسل إليها

النبي صالى الله عليه وأسلم فقال «يا جميلة ما كرهت من
ًا, إل أني كرهت ًا وأل خلق ثابت ؟». قالت: وأالله ما كرهت منه دين
دمامته, فقال لها, «أتردين عليه الحديقة ؟». قالت: نعم, فردت
ًا: حدثنامحمد بن عبد الحديقة, وأفرق بينهما. وأقال ابن جرير أيض

العلى, حدثنا المعتمر بن سليمان, قال: قرأت على فضيل عن أبي
جرير, أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصال ؟ قال: كان ابن عباس
يقول: إن أوأل خلع كان في السلم في أخت عبد الله بن أبي, أنها

أتت رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقالت: يارسول الله ل يجمع
ًا, إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل رأسي وأرأسه شيء أبد
ًا, ًا وأأقصرهم قامة, وأأقبحهم وأجه في عدة, فإذا هو أشدهم سواد

فقال زوأجها: يارسول الله, إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي,
فإن ردت علي حديقتي, قال «ما تقولين» ؟ قالت: نعم وأإن شاء

زدته, قال: ففرق بينهما.
حديث آخر) ـ قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو خالد(  

الحمر عن حجاج, عن عمروأ بن شعيب, عن أبيه عن جده, قال:
ً كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس, وأكان رجل

ًا, فقالت يارسول الله, وأالله لول مخافة الله إذا دخل علّي دميم
بصقت في وأجهه, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «أتردين
إليه حديقته» ؟ قالت: نعم, فردت عليه حديقته, قال: ففرق بينهما

رسول الله صالى الله عليه وأسلم.
وأقد اختلف الئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها  

بأكثر مما أعطاها, فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله
تعالى: {فل جناح عليهما فيما افتدت به} وأقال ابن جرير: حدثنا
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يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن

بامرأة ناشز, فأمر بها إلى بيت كثير الزبل, ثم سمرة أن عمر أتى
دعا بها فقال: كيف وأجدت ؟ فقالت: ما وأجدت راحة منذ كنت

عنده إل هذه الليلة التي كنت حبستني, فقال لزوأجها: اخلعها وألو
من قرطها, وأروأاه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى
ابن سمرة فذكر مثله, وأزاد فحبسها فيه ثلثة أيام, قال سعيد بن
أبي عروأبة عن قتادة, عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت

عمر بن الخطاب, فشكت زوأجها, فأباتها في بيت الزبل, فلما
أصابحت قال لها: كيف وأجدت مكانك ؟ قالت: ما كنت عنده ليلة
أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ وألو عقاصاها, وأقال البخاري:
وأأجاز عثمان الخلع دوأن عقاص رأسها, وأقال عبد الرزاق: أخبرنا

معمر, عن عبد الله بن عقيل, أن الربيع بنت معوذ بن عفراء
حدثته, قالت: كان لي زوأج يقل علي الخير إذا حضرني, وأيحرمني

ًا فقلت له: أختلع منك إذا غاب عني, قالت: فكانت مني زلة يوم
بكل شيء أملكه, قال: نعم, قالت: ففعلت, قالت: فخاصام عمي
معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان, فأجاز الخلع وأأمره أن يأخذ
عقاص رأسي فما دوأنه, أوأ قالت: ما دوأن عقاص الرأس, وأمعنى

هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وأكثير وأل يترك لها
سوى عقاص شعرها, وأبه يقول ابن عمر وأابن عباس وأمجاهد

وأعكرمة وأإبراهيم النخعي وأقبيصة بن ذؤيب وأالحسن بن صاالح
وأعثمان البتي, وأهذا مذهب مالك وأالليث وأالشافعي وأأبي ثور,

وأاختاره ابن جرير, وأقال أصاحاب أبي حنيفة: إن كان الضرار من
قبلها, جاز أن يأخذ منها ما أعطاها, وأل يجوز الزيادة عليه, فإن

ازداد جاز في القضاء, وأإن كان الضرار من جهته لم يجز أن يأخذ
ًا, فإن أخذ, جاز في القضاء. وأقال المام أحمد وأأبو عبيد منها شيئ
وأإسحاق بن راهويه: ل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها, وأهذا قول

سعيد بن المسيب وأعطاء وأعمروأ بن شعيب وأالزهري وأطاوأس
وأالحسن وأالشعبي وأحماد بن أبي سليمان وأالربيع بن أنس, وأقال

معمر وأالحكم: كان علي يقول: ل يأخذ من المختلعة فوق ما
أعطاها, وأقال الوأزاعي: القضاة ل يجيزوأن أن يأخذ منها أكثر مما
ساق إليها. (قلت): وأيستدل لهذا القول بما تقدم من روأاية قتادة

عن عكرمة, عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس, فأمره رسول
الله صالى الله عليه وأسلم أن يأخذ منها الحديقة وأل يزداد, وأبما

روأى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان, عن ابن
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جريج, عن عطاء, أن النبي صالى الله عليه وأسلم, كره أن يأخذ
منها أكثر مما أعطاها, يعني المختلعة, وأحملوا معنى الَية على
معنى {فل جناح عليهما فيما افتدت به} أي من الذي أعطاها

ًا إل أن يخافا أل يقيما لتقدم قوله: {وأل تأخذوأا مما آتيتموهن شيئ
حدوأد الله فإن خفتم أل يقيما حدوأد الله فل جناح عليهما فيما

افتدت به} أي من ذلك, وأهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس {فل
جناح عليهما فيما افتدت به منه} روأاه ابن جرير, لهذا قال بعده

ّد حدوأد الله فأوألئك هم {تلك حدوأد الله فل تعتدوأها وأمن يتع
الظالمون}.

فصل) قال الشافعي: اختلف أصاحابنا في الخلع, فأخبرنا سفيان(  
عن عمر بن دينار, عن طاوأس, عن ابن عباس في رجل طلق

امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد, يتزوأجها إن شاء, لن الله
تعالى يقول: {الطلق مرتان ـ قرأ إلى ـ أن يتراجعا} قال

الشافعي: وأأخبرنا سفيان عن عمروأ, عن عكرمة, قال: كل شيء
أجازه المال فليس بطلق, وأروأى غير الشافعي عن سفيان بن

عيينة, عن عمروأ بن دينار, عن طاوأس, عن ابن عباس: أن إبراهيم
بن سعد بن أبي وأقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم

اختلعت منه, أيتزوأجها ؟ قال: نعم, ليس الخلع بطلق, ذكر الله
الطلق في أوأل الَية وأآخرها, وأالخلع فيما بين ذلك, فليس الخلع

بشيء, ثم قرأ {الطلق مرتان فإمساك بمعروأف أوأ تسريح
ًا بإحسان} وأقرأ: {فإن طلقها فل تحل له من بعد, حتى تنكح زوأج

غيره} وأهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن
الخلع ليس بطلق وأإنما هو فسخ, هو روأايه عن أمير المؤمنين

عثمان بن عفان وأابن عمر, وأهو قول طاوأس وأعكرمة, وأبه يقول
أحمد بن حنبل وأإسحاق بن راهوية وأأبو ثور وأداوأد بن علي

الظاهري, وأهو مذهب الشافعي في القديم, وأهو ظاهر الَية
الكريمة, وأالقول الثاني في الخلع: أنه طلق بائن إل أن ينوي أكثر

من ذلك, قال مالك, عن هشام بن عروأة, عن أبيه, عن جهمان
مولى السلميين, عن أم بكر السلمية: أنها اختلعت من زوأجها عبد
الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك, فقال: تطليقة إل

ًا فهو ما سميت, قال الشافعي: وأل أعرف أن تكون سميت شيئ
جهمان, وأكذا ضعف أحمد بن جنبل هذا الثر, وأالله أعلم. وأقد روأي
نحوه عن عمر وأعلي وأابن مسعود وأابن عمر, وأبه يقول سعيد بن

المسيب وأالحسن وأعطاء وأشريح وأالشعبي وأإبراهيم وأجابر بن زيد,
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وأإليه ذهب مالك وأأبو حنيفة وأأصاحابه وأالثوري وأالوأزاعي وأأبو

عثمان البتي وأالشافعي في الجديد, غير أن الحنفية عندهم أنه متى
نوى المخالع تطليقة أوأ اثنتين أوأ أطلق, فهو وأاحدة بائنة, وأإن نوى
ثلثا فثلثا, وأللشافعي قول آخر في الخلع, وأهو أنه متى لم يكن

بلفظ الطلق, وأعري عن البينة, فليس هو بشيء بالكلية.
مسألة) وأذهب مالك وأأبو حنيفة وأالشافعي وأأحمد وأإسحاق بن(  

راهويه في روأاية عنهما, وأهي المشهورة, إلى أن المختلعة عدتها
عدة المطلقة بثلثة قروأء, إن كانت ممن تحيض, وأروأي ذلك عن
عمر وأعلي وأابن عمر, وأبه يقول سعيد بن المسيب وأسليمان بن

بن عبد العزيز وأابن شهاب يسار وأعروأة وأسالم وأأبو سلمة وأعمر
وأالحسن وأالشعبي وأإبراهيم النخعي وأأبو عياض وأخلس بن عمر

وأقتادة وأسفيان الثوري وأالوأزاعي وأالليث بن سعد وأأبو العبيد. قال
الترمذي: وأهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وأغيرهم, وأمأخذهم

في هذا أن الخلع طلق, فتعتد كسائر الملطقات, وأالقول الثاني
أنها تعتد بحيضة وأاحدة تستبرى بها رحمها. قال ابن أبي شيبة.

حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع, عن ابن عمر: أن الربيع اختلعت من
زوأجها, فأتى عمها عثمان رضي الله عنه, فقال: تعتد بحيضة. قال:
وأكان ابن عمر يقول: تعتد ثلثا حيض, حتى قال هذا عثمان, فكان
ابن عمر يفتي به, وأيقول: عثمان خيرنا وأأعلمنا. وأحدثنا عبدة عن

عبيد الله, عن نافع , عن ابن عمر, قال: عدة المختلعة حيضة.
وأحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن ليث, عن طاوأس, عن

ابن عباس, قال: عدتها حيضة, وأبه يقول عكرمة وأأبان بن عثمان
وأكل من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا
وأاحتجوا لذلك بما روأاه أبو داوأد وأالترمذي حيث قال: كل منهما:
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي, حدثنا علي بن بحر, أخبرنا

هشام بن يوسف عن معمر, عن عمروأ بن مسلم, عن عكرمة, عن
ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوأجها على عهد

النبي صالى الله عليه وأسلم, فأمرها النبي صالى الله عليه وأسلم أن
تعتد بحيضة, ثم قال الترمذي: حسن غريب, وأقد روأاه عبد الرزاق

عن معمر, عن عمروأ بن مسلم عن عكرمة مرسلً.
حديث آخر) ـ قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلن, حدثنا(  

الفضل بن موسى عن سفيان, حدثنا محمد بن عبد الرحمن, وأهو
مولى آل طلحة, عن سليمان بن يسار, عن الربيع بنت معوذ بن
عفراء, أنها اختلعت على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم,
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فأمرها النبي صالى الله عليه وأسلم, أوأ أمرت أن تعتد بحيضة قال

الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.
طريق أخرى) ـ قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري,(  

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, حدثنا أبي عن ابن إسحاق,
ّيع بنت معوذ َب أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الّر

بن عفراء, قال: قلت لها: حدثيني حديثك, قالت: اختلعت من
زوأجي, ثم جئت عثمان فسألت عثمان: ماذا علي من العدة ؟ قال:

ل عدة عليك إل أن يكون حديث عهد بك, فتمكثين عنده حتى
تحيضي حيضة, قالت: وأإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صالى
الله عليه وأسلم في مريم المغالية, وأكانت تحت ثابت بن قيس,

 وأقد روأى ابن لهيعة عن ابن السود, عن أبي سلمة¹فاختلعت منه
وأمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ, قالت:

سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس
حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. (مسألة) وأليس للمخالع أن يراجع
المختلعة في العدة بغير رضاها عن الئمة الربعة وأجمهور العلماء,
لنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وأروأي عن عبد الله

بن أبي أوأفى وأماهان الحنفي وأسعيد بن المسيب وأالزهري أنهم
قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير

رضاها, وأهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وأقال سفيان الثوري: إن
كان الخلع بغير لفظ الطلق فهو فرقة وأل سبيل له عليها, وأإن كان
ًا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة, وأبه يقول داوأد يسمى طلق
بن علي الظاهري, وأاتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوأجها في

العدة, وأحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه ل يجوز له
ذلك كما ل يجوز لغيره, وأهو قول شاذ مردوأد.

ًا آخر في العدة ؟ فيه ثلثة(   مسألة) وأهل له أن يوقع عليها طلق
أقوال للعلماء: (أحدها) ليس له ذلك, لنها قد ملكت نفسها وأبانت

منه, وأبه يقول ابن عباس وأابن الزبير وأعكرمة وأجابر بن زيد
وأالحسن البصري وأالشافعي وأأحمد بن حنبل وأإسحاق بن راهويه

ًا من غير سكوت وأأبو ثور. (وأالثاني) قال مالك: إن أتبع الخلع طلق
بينهما, وأقع, وأإن سكت بينهما, لم يقع, قال ابن عبد البر: وأهذا

يشبه ما وأري عن عثمان رضي الله عنه. (وأالثالث) أنه يقع عليها
الطلق بكل حال ما دامت في العدة, وأهو قول أبي حنيفة وأأصاحابه

وأالثوري وأالوأزاعي, وأبه يقول سعيد بن المسيب وأشريح وأطاوأس
وأإبراهيم وأالزهري وأالحاكم وأالحكم وأحماد بن أبي سليمان, وأروأي
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ذلك عن ابن مسعود وأأبي الدرداء, وأقال ابن عبد البر: وأليس ذلك

بثابت عنهما.
ّد حدوأد الله فأوألئك   وأقوله {تلك حدوأد الله فل تعتدوأها وأمن يتع

هم الظالمون} أي هذه الشرائع التي شرعها لكم. هي حدوأده فل
ًا فل تتجاوأزوأها, كما ثبت في الحديث الصحيح «إن الله حد حدوأد
تعتدوأها, وأفرض فرائض فل تضيعوها, وأحرم محارم فل تنتهكوها,
وأسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فل تسألوا عنها». وأقد
يستدل بهذه الَية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلثا بكلمة
وأاحدة حرام, كما هو مذهب المالكية وأمن وأافقهم, وأإنما السنة

عندهم أن يطلق وأاحدة لقوله {الطلق مرتان} ثم قال {تلك حدوأد
ّد حدوأد الله فأوألئك هم الظالمون} الله فل تعتدوأها وأمن يتع

وأيقووأن ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي روأاه النسائي في سننه
حيث قال: حدثنا سليمان بن داوأد, أخبرنا ابن وأهب عن مخرمة بن

بكير, عن أبيه, عن محمود بن لبيد, قال: أخبر رسول الله صالى
ًا, فقام الله عليه وأسلم عن رجل طلق امرأته ثلثا تطليقات جميع
غضبان ثم قال «أيلعب بكتاب الله وأأنا بين أظهركم» ؟ حتى قام

رجل فقال: يارسول الله, أل أقتله ـ فيه انقطاع ـ.
ًا   وأقوله تعالى: {فإن طلقها فل تحل له من بعد حتى تنكح زوأج

غيره} أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل
ًا غيره}, أي عليها الطلق مرتين, فإنها تحرم عليه {حتى تنكح زوأج

حتى يطأها زوأج آخر في نكاح صاحيح, فلو وأطئها وأاطىء في غير
لم تحل للوأل, لنه ليس بزوأج, وأهكذا لو, نكاح وألو في ملك اليمين

تزوأجت وألكن لم يدخل بها الزوأج لم تحل للوأل, وأاشتهر بين كثير
من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل

المقصود من تحليلها للوأل بمجرد العقد على الثاني, وأفي صاحته
عنه نظر, على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البرقد حكاه عنه في
الستذكار, وأالله أعلم. وأقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله:

حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة, عن علقمة بن
مرثد, عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله, عن سعيد بن

المسيب, عن ابن عمر, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, في
الرجل يتزوأج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة, فيتزوأجها زوأج

آخر, فيطلقها قبل أن يدخل بها, أترجع إلى الوأل ؟ قال «ل, حتى
تذوأق عسيلته وأيذوأق عسيلتها» هكذا وأقع في روأاية ابن جرير, وأقد

روأاه المام أحمد فقال: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن
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علقمة بن مرثد, قال: سمعت سالم بن رزين يحدثا عن سالم بن
عبد الله يعني ابن عمر, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر, عن

النبي صالى الله عليه وأسلم, في الرجل تكون له المرأة فيطلقها
ثم يتزوأجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها, فترجع إلى زوأجها

الوأل, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «حتى تذوأق
العسيلة» وأهكذا روأاه النسائي عن عمروأ بن علي الفلس وأابن

ماجه, عن محمد بن بشار بندار, كلهما عن محمد بن جعفر غندر,
عن شعبة به, كذلك فهذا من روأاية سعيد بن المسيب عن ابن

ًا على خلف ما يحكى عنه, فبعيد أن يخالف ما روأاه عمروأ مرفوع
ًا وأالنسائي وأابن جرير بغير مستند, وأالله أعلم. وأقد روأى أحمد أيض

هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد, عن
رزين بن سليمان الحمدي, عن ابن عمر, قال: سئل النبي صالى

ًا, فيتزوأجها آخر, فيغلق الله عليه وأسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلث
الباب, وأيرخي الستر, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها, هل تحل

للوأل ؟ قال «ل, حتى تذوأق العسيلة», وأهذا لفظ أحمد, وأفي روأاية
لحمد سليمان بن رزين.

حديث آخر) ـ قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا محمد بن(  
دينار, حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك, أن رسول

الله صالى الله عليه وأسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها
ًا, فتزوأجت بعده رجلً فطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل لزوأجها ثلث
الوأل ؟ فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل, حتى يكون

الَخر قد ذاق من عسيلتها وأذاقت من عسيلته». وأهكذا روأاه ابن
جرير عن محمد بن إبراهيم النماطي عن هشام بن عبد الملك,

حدثنا محمد بن دينار, فذكره (قلت) وأمحمد بن دينار بن صاندل أبو
بكر الزدي ثم الطاحي البصري وأيقال له ابن أبي الفرات, اختلفوا
فيه, فمنهم من ضعفه, وأمنهم من قواه وأقبله وأحسن له, وأذكر أبو

داوأد أنه قبل موته, فالله أعلم,
حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس(  

العسقلني, حدثنا أبي, حدثنا شيبان, حدثنا يحيى بن أبي كثير, عن
أبي الحارثا الغفاري عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى

ًا, فتتزوأج غيره الله عليه وأسلم, في المرأة يطلقها زوأجها ثلث
بها, فيريد الوأل أن يراجعها. قال «ل, حتى فيطلقها قبل أن يدخل

يذوأق الَخر عسيلتها» ثم روأاه من وأجه آخر عن شيبان وأهو ابن
.عبد الرحمن به ـ وأأبو الحارثا غير معروأف ـ
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حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا يحيى عن عبيد الله, حدثنا(  

ًا, ًا, فتزوأجت زوأج القاسم عن عائشة: أن رجلً طلق امرأته ثلث
فطلقها قبل أن يمسها, فسئل رسول الله صالى الله عليه وأسلم:
أتحل للوأل ؟ فقال «ل, حتى يذوأق من عسيلتها كما ذاق الوأل»

أخرجه البخاري وأمسلم وأالنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر
العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة

به.
طريق أخرى) ـ قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل(  

الهباري وأسفيان بن وأكيع وأأبو هشام الرفاعي, قالوا: حدثنا أبو
معاوأية عن العمش, عن إبراهيم, عن السود, عن عائشة قالت:
سئل النبي صالى الله عليه وأسلم عن رجل طلق امرأته, فتزوأجت

رجلً غيره, فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها, أتحل لزوأجها الوأل
؟ فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ل تحل لزوأجها الوأل

حتى يذوأق الَخر عسيلتها وأتذوأق عسيلته», وأكذا روأاه أبو داوأد عن
مسدد وأالنسائي عن أبي كريب, كلهما عن أبي معاوأية وأهو محمد

بن حازم الضرير به.
طريق أخرى) ـ قال مسلم في صاحيحه: حدثنا محمد بن العلء(  

الهمداني, حدثنا أبو أسامة عن هشام, عن أبيه, عن عائشة أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم, سئل عن المرأة يتزوأجها الرجل

فيطلقها, فتتزوأج رجلً فيطلقها قبل أن يدخل بها, أتحل لزوأجها
الوأل ؟ قال «ل حتى يذوأق عسيلتها», قال مسلم: وأحدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة, حدثنا أبو فضيل, وأحدثنا أبو كريب, حدثنا أبو معاوأية

ًا عن هشام بهذا السناد, وأقد روأاه البخاري من طريق أبي جميع
معاوأية محمد بن حازم عن هشام به, وأتفرد به مسلم من الوجهين
الَخرين, وأهكذا روأاه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن
ًا بنحوه أوأ مثله ـ وأهذا هشام بن عروأة, عن أبيه, عن عائشة مرفوع
ًا من طريق علي بن زيد بن إسناد جيد ـ, وأكذا وأروأاه ابن جرير أيض
جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد, عن عائشة عن النبي صالى

الله عليه وأسلم بمثله, وأهذا السياق مختصر من الحديث الذي روأاه
البخاري, حدثنا عمروأ بن علي, حدثنا يحيى عن هشام بن عروأة,
ًا عن النبي صالى الله عليه وأسلم, حدثني أبي عن عائشة مرفوع
وأحدثنا عثمان بن أبي شيبة, حدثنا عبدة عن هشام بن عروأة عن
أبيه, عن عائشة, أن رفاعة القرظي تزوأج امرأة ثم طلقها, فأتت
النبي صالى الله عليه وأسلم فذكرت له إنه ل يأيتها وأأنه ليس معه
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إل مثل هدبة الثوب, فقال «ل حتى تذوأقي عسيلته وأيذوأق

عسيلتك» تفرد به من هذا الوجه.
طريق أخرى) ـ قال المام أحمد: حدثنا عبد العلى عن معمر,(  

عن الزهري, عن عروأة, عن عائشة, قالت: دخلت امرأة رفاعة
القرظي وأأنا وأأبو بكر عند النبي صالى الله عليه وأسلم, فقالت: إن

رفاعة طلقني البتة, وأإن عبد الرحمن بن الزبير تزوأجني, وأإنما
عنده مثل الهدبة, وأأخذت هدبة من جلبابها, وأخالد بن سعيد بن

العاص بالباب لم يؤذن له, فقال: يا أبا بكر, أل تنهى هذه عما تجهر
به بين يدي رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فما زاد رسول الله

صالى الله عليه وأسلم عن التبسم, فقال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة, ل حتى تذوأقي عسيلته

وأيذوأق عسيلتك», وأهكذا روأاه البخاري من حديث عبد الله بن
المبارك وأمسلم من حديث عبد الرزاق وأالنسائي من حديث يزيد

بن زريع, ثلثتهم عن معمر به, وأفي حديث عبد الرزاق عند مسلم,
أن رفاعة طلقها آخر ثلثا تطليقات, وأقد روأاه الجماعة إل أبو داوأد
من طريق سفيان بن عيينة وأالبخاري من طريق عقيل وأمسلم من

طريق يونس بن يزيد, وأعنده آخر ثلثا تطليقات, وأالنسائي من
طريق أيوب بن موسى, وأروأاه صاالح بن أبي الخضر, كلهم عن
الزهري عن عروأة عن عائشة به. وأقال مالك, عن المسور بن

رفاعة القرظي, عنالزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن
سموأل طلق امرأته تميمة بنت وأهب في عهد رسول الله صالى

ًا, فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها الله عليه وأسلم ثلث
فلم يستطع أن يمسها ففارقها, فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحها

وأهو زوأجها الوأل الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صالى الله
عليه وأسلم فنهاه عن تزوأجها, وأقال «ل تحل لك حتى تذوأق

العسيلة» هكذا روأاه أصاحاب الموطأ عن مالك, وأفيه انقطاع وأقد
روأاه إبراهيم بن طهمان وأعبد الله بن وأهب عن مالك, عن رفاعة,

عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير, عن أبيه فوصاله.
ًا في المرأة,(   فصل) وأالمقصود من الزوأج الثاني أن يكون راغب

ًا لدوأام عشرتها, كما هو المشروأع من التزوأيج, وأاشترط قاصاد
ًا, فلو وأطئها وأهي ًأ مباح المام مالك مع ذلك, أن يطأها الثاني وأط
محرمة أوأ صاائمة أوأ معتكفة أوأ حائض أوأ نفساء أوأ الزوأج صاائم أوأ

محرم أوأ معتكف لم تحل للوأل بهذا الوطء, وأكذا لو كان الزوأج
ًا لم تحل للمسلم بنكاحه, لن أنكحة الكفار باطلة عنده, الثاني ذمي
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وأاشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد
البر أن ينزل الزوأج الثاني وأكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه

الصلة وأالسلم «حتى تذوأقي عسيلته وأيذوأق عسيلتك» وأيلزم على
ًا, وأليس المراد بالعسيلة المني, لما روأاه هذا أن تنزل المرأة أيض
المام أحمد وأالنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله

صالى الله عليه وأسلم قال: «أل إن العسيلة الجماع» فأما إذا كان
الثاني إنما قصده أن يحلها للوأل, فهذا هو المحلل الذي وأردت

الحاديث بذمه وألعنه وأمتى صارح بمقصوده في العقد بطل النكاح
عند جمهور الئمة.

ذكر الحاديث الواردة في ذلك
الحديث الوأل) عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال المام أحمد:(  

حدثنا الفضل بن دكين, حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن
عبد الله قال: لعن رسول الله صالى الله عليه وأسلم: الواشمة

ّلل له وأآكل ّلل وأالمَح وأالمستوشمة وأالواصالة وأالمستوصالة وأالمَح
الربا وأموكله. ثم روأاه أحمد وأالترمذي وأالنسائي من غير وأجه عن
سفيان وأهو الثوري عن أبي قيس وأاسمه عبد الرحمن بن ثروأان

الوأدي عن هزيل بن شرحبيل الوأدي عن عبد الله بن مسعود عن
النبي صالى الله عليه وأسلم به, ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن

صاحيح. قال: وأالعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم
عمر وأعثمان وأابن عمر, وأهو قول الفقهاء من التابعين, وأيروأى ذلك

عن علي وأابن مسعود وأابن عباس.
طريق أخرى) عن ابن مسعود. قال المام أحمد: حدثنا زكريا بن(  

عدي, حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصال عن ابن
مسعود عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «لعن الله

ّلل له ّلل وأالمَح ».المَح
طريق أخرى) ـ روأى المام أحمد وأالنسائي من حديث العمش(  

عن عبد الله بن مرة عن الحارثا العور عن عبد الله بن مسعود,
قال: آكل الربا وأموكله وأشاهداه وأكاتبه إذا علموا به, وأالواصالة

وأالمستوصالة, وألوأي الصدقة وأالمعتدي فيها, وأالمرتد على عقبيه
ّلل له, ملعونون على لسان ِلل وأالمَح ًا بعد هجرته, وأالمَح أعرابي

محمد صالى الله عليه وأسلم يوم القيامة.
الحديث الثاني) عن علي رضي الله عنه, قال المام أحمد, حدثنا(  

عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارثا عن
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علي قال: لعن رسول الله صالى الله عليه وأسلم آكل الربا وأموكله
وأشاهديه وأكاتبه, وأالواشمة وأالمستوشمة للحسن, وأمانع الصدقة,

ّلل له ّلل وأالمح وأكان ينهى عن النوح. وأكذا روأاه عن غندر, وأالمَح
عن شعبة عن جابر وأهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارثا
عن علي به, وأكذا روأاه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وأحصين

بن عبد الرحمن وأمجالد بن سعيد وأابن عون, عن عامر الشعبي به,
وأقد روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم

قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله, أخبرنا إسرائيل عن أبي
إسحاق عن الحارثا عن علي, قال: لعن رسول الله صالى الله عليه

َلل له. ّلل وأالمَح وأسلم صااحب الربا وأآكله وأكاتبه وأشاهده, وأالمَح
الحديث الثالث) عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: أخبرنا(  

أبو سعيد الشج, أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد اليامي,
حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله, وأعن الحارثا عن
َلل ّلل وأالمَح علي: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم لعن المَح

له, ثم قال: وأليس إسناده بالقائم. وأمجالد ضعفه غير وأاحد من
أهل العلم منهم أحمد بن حنبل, قال: وأروأاه ابن نمير عن مجالد
عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي, قال: وأهذا وأهم من

ابن نمير, وأالحديث الوأل أصاح.
الحديث الرابع) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال أبو عبد(  

الله محمد بن يزيد بن ماجه, حدثنا يحيى بن عثمان بن صاالح
المصري, أخبرنا أبي, سمعت الليث بن سعد يقول: أبو المصعب

مشرح وأهو ابن هاعان, قال عقبة بن عامر, قال رسول الله صالى
الله عليه وأسلم «أل أخبركم بالتيس المستعار» ؟ قالوا: بلى يا

ّلل ّلل, لعن الله المَح رسول صالى الله عليه وأسلم, قال: «هو المَح
َلل له» تفرد به ابن ماجه, كذا روأاه إبراهيم بن يعقوب وأالمَح
الجوزجاني عن عثمان بن صاالح عن الليث به, ثم قال: كانوا

ًا. (قلت) عثمان ًا شديد ينكروأن على عثمان في هذا الحديث إنكار
هذا أحد الثقات, روأى عنه البخاري في صاحيحه ثم قد تابعه غيره,
فروأاه جعفر الفريابي عن العباس المعروأف بابن فريق, عن أبي
صاالح عبد الله بن صاالح, عن الليث به فبرىء من عهدته, وأالله

أعلم.
الحديث الخامس) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن(  

ماجه: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صاالح عن
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سلمة بن وأهرام عن عكرمة عن ابن عباس, قال: لعن رسول الله

َلل له ّلل وأالمَح .صالى الله عليه وأسلم المَح
طريق أخرى) ـ قال المام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق(  

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي: حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داوأد بن الحصين عن

عكرمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صالى الله عليه وأسلم
ّلل, قال: «ل, إل نكاح رغبة ل نكاح دلسة, وأل عن نكاح المَح

استهزاء بكتاب الله ثم يذوأق عسيلتها» وأيتقوى هذان السنادان بما
روأاه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد عن عبد الرحمن عن موسى

بن أبي الفرات عن عمروأ بن دينار عن النبي صالى الله عليه وأسلم
بنحوه من هذا, فيتقوى كل من هذا المرسل وأالذي قبله بالَخر,

وأالله أعلم.
الحديث السادس) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المام(  

أحمد: حدثنا أبو عامر, حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن
محمد المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صالى الله

َلل له, وأهكذا روأاه أبو بكر بن أبي شيبة ّلل وأالمَح عليه وأسلم المَح
وأالجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي وأقد
وأثقه أحمد بن حنبل وأعلي بن المديني وأيحيى بن معين وأغيرهم,

وأأخرج له مسلم في صاحيحه عن عثمان بن محمد الخنسي وأثقه
ابن معين عن سعيد المقبري وأهو متفق عليه.

الحديث السابع) عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم في(  
مستدركه, حدثنا أبو العباس الصام, حدثنا محمد بن إسحاق

الصغاني, حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن
مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى

ًا فتزوأجها أخ له من غير ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلث
مؤامرة منه ليحلها لخيه, هل تحل للوأل ؟ فقال: ل إل نكاح رغبة

ًا على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم, ثم كنا نعد هذا سفاح
قال: هذا حديث صاحيح السناد وألم يخرجاه, وأقد روأاه الثوري عن
عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به, وأهذه الصيغة مشعرة

بالرفع وأهكذا روأى أبو بكر بن أبي شيبة وأالجوزجاني وأحرب
الكرماني وأأبو بكر الثرم من حديث العمش عن المسيب بن رافع
َلل له ّلل وأل مَح عن قبيصة بن جابر, عن عمر أنه قال: ل أوأتى بمَح

إل رجمتهما, وأروأى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الشج
عن سليمان بن يسار, أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوأج

546



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
امرأة ليحلها لزوأجها ففرق بينهما وأكذا روأي عن علي وأابن عباس

وأغير وأاحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وأقوله {فإن طلقها} أي الزوأج الثاني بعد الدخول بها {فل جناح  

عليهما أن يتراجعا} أي المرأة وأالزوأج الوأل {إن ظنا أن يقيما
حدوأد الله} أي يتعاشرا بالمعروأف. قال مجاهد إن ظنا أن نكاحهما

على غير دلسة {وأتلك حدوأد الله} أي شرائعه وأأحكامه {يبينها}
أي يوضحها {لقوم يعلمون}.

وأقد اختلف الئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة  
أوأ طلقتين وأتركها حتى انقضت عدتها, ثم تزوأجت بآخر, فدخل بها
ثم طلقها فانقضت عدتها, ثم تزوأجها الوأل, هل تعود إليه بما بقي
من الثلثا, كما هو مذهب مالك وأالشافعي وأأحمد بن حنبل, وأهو

قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم, أوأ يكون الزوأج الثاني قد
هدم ما قبله من الطلق, فإذا عادت إلى الوأل تعود بمجموع

الثلثا, كما هو مذهب أبي حنيفة وأأصاحابه رحمهم الله, وأحجتهم أن
الزوأج الثاني إذا هدم الثلثا فلن يهدم ما دوأنها بطريق الوألى

وأالحرى, وأالله أعلم.

ْوأ َأ ْعُروأٍف  ِبَم ُهّن  ُكو َأْمِس َف ُهّن  َل َأَج ْغَن  َل َب َف َء  ّنَسآ ُتُم ال ْق ّل َط َذا  ِإ َوأ  **
ِلَك َذ َعْل  ْف َي َوأَمن  ْا  ُدوأ َت ْع َت ّل ًا  ُهّن ِضَرار ُكو ُتْمِس َوألَ  ْعُروأٍف  ِبَم ُهّن  َسّرُحو

ُكْم ْي َل َع ِه  ّل ْعَمَة ال ِن ْا  ُكُروأ ْذ َوأا ًا  ُهُزوأ ِه  ّل َياِت ال ْا آ َوأ ُذ ّتِخ َت َوألَ  ْفَسُه  َن َلَم  َظ ْد  َق َف
ْا َو َلُم ْع َوأا ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا ِه  ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِة  ْكَم ْلِح َوأا َتاِب  ِك ْل ُكْم ّمَن ا ْي َل َع َأنَزَل  َوأَمآ 

ٌءم  ِلي َع ٍء  ُكّل َشْي ِب ّلَه  َأّن ال

ًا    هذا أمر من الله, عز وأجل للرجال, إذا طلق أحدهم المرأة طلق
له عليها فيه رجعة, أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها, وألم يبق

منها إل مقدار ما يمكنه فيه رجعتها, فإما أن يمسكها, أي يرتجعها,
إلى عصمة نكاحه, بمعروأف وأهو أن يشهد على رجعتها, وأينوي
عشرتها بالمعروأف, أوأ يسرحها, أي يتركها حتى تنقضي عدتها

وأيخرجها من منزله بالتي هي أحسن, من غير شقاق وأل مخاصامة
ًا لتعتدوأا}, قال ابن وأل تقابح, قال الله تعالى: {وأل تمسكوهن ضرار

عباس, وأمجاهد وأمسروأق وأالحسن وأقتادة وأالضحاك وأالربيع
وأمقاتل بن حيان وأغير وأاحد: كان الرجل يطلق المرأة, فإذا قاربت
ًا لئل تذهب إلى غيره, ثم يطلقها فتعتد, انقضاء العدة راجعها, ضرار

فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة, فنهاهم
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الله عن ذلك, وأتوعدهم عليه, فقال: {وأمن يفعل ذلك فقد ظلم

نفسه} أي بمخالفته أمر الله تعالى.
ًا} قال ابن جرير عند هذه   وأقوله تعالى: {وأل تتخذوأا آيات الله هزوأ

الَية: أخبرنا أبو كريب, أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلم
بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن, عن أبي العلء الوأدي, عن

حميد بن الرحمن, عن أبي موسى, أن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم غضب على الشعريين, فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله,

أغضبت على الشعريين ؟ فقال: «يقول أحدكم قد طلقت, قد
راجعت, ليس هذا طلق المسلمين, طلقوا المرأة في قبل عدتها»

ثم روأاه من وأجه آخر عن أبي خالد الدلل وأهو يزيد بن عبد
الرحمن, وأفيه كلم. وأقال مسروأق: هو الذي يطلق في غير كنهه,
وأيضار امرأته بطلقها وأارتجاعها لتطول عليها العدة, وأقال الحسن

وأقتادة وأعطاء الخراساني وأالربيع وأمقاتل بن حيان: هو الرجل
ًا, فأنزل ًا, أوأ يعتق أوأ ينكح وأيقول: كنت لعب يطلق وأيقول: كنت لعب

ًا} فألزم الله بذلك, وأقال ابن الله {وأل تتخذوأا آيات الله هزوأ
مردوأيه: حدثنا إبراهيم بن محمد, حدثنا أبو أحمد الصيرفي, حدثني

جعفر بن محمد السمسار, عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان, عن
ليث, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: طلق رجل امرأته وأهو يلعب

ًا} فألزمه ل يريد الطلق, فأنزل الله {وأل تتخذوأا آيات الله هزوأ
رسول الله صالى الله عليه وأسلم الطلق. وأقال ابن أبي حاتم:
حدثنا عصام بن روأاد, حدثنا آدم, حدثنا المبارك بن فضالة عن

ًا الحسن هو البصري, قال: كان الرجل يطلق وأيقول: كنت لعب
ًا, فأنزل الله {وأل ًا, وأينكح وأيقول: كنت لعب وأيعتق وأيقول: كنت لعب

ًا}, وأقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: تتخذوأا آيات الله هزوأ
ًا, فقد جاز عليه» ًا أوأ لعب «من طلق أوأ أعتق أوأ نكح أوأ أنكح, جاد
وأكذا روأاه ابن جرير, من طريق الزهري, عن سليمان بن أرقم,

عن الحسن مثله, وأهذا مرسل, وأقد روأاه ابن مردوأيه, عن طريق
ًا عليه. وأقال عمروأ ابن عبيد, عن الحسن, عن أبي الدرداء موقوف

ًا: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب, حدثنا يعقوب بن أبي أيض
يعقوب, حدثنا يحيى بن عبد الحميد, حدثنا أبو معاوأية عن إسماعيل
بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى:

ًا}. قال: كان الرجل على عهد النبي {وأل تتخذوأا آيات الله هزوأ
صالى الله عليه وأسلم يقول للرجل: زوأجتك ابنتي ثم يقول: كنت

ًا, فأنزل الله {وأل ًا, وأيقول: قد أعتقت, وأيقول: كنت لعب لعب
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ًا}, قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: تتخذوأا آيات الله هزوأ
ًا أوأ غير لعب, فهن جائزات عليه: الطلق «ثلثا من قالهن لعب
وأالعتاق وأالنكاح» وأالمشهور في هذا الحديث الذي روأاه أبو داوأد
وأالترمذي وأابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك
عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم: «ثلثا جدهن جد, وأهزلهن جد: النكاح
وأالطلق وأالرجعة» وأقال الترمذي: حسن غريب.

وأقوله {وأاذكروأا نعمة الله عليكم}, أي في إرساله الرسول  
بالهدى وأالبينات إليكم {وأما أنزل عليكم من الكتاب وأالحكمة}, أي

السنة {يعظكم به} أي يأمركم وأينهاكم وأيتوعدكم على ارتكاب
المحارم, {وأاتقوا الله}, أي فيما تأتون وأفيما تذروأن, {وأاعلموا أن

فل يخفى عليه شيء من أموركم السرية الله بكل شيء عليم} أي
.وأالجهرية وأسيجازيكم على ذلك

ِكْحَن َين َأن  ُهّن  ُلو ْعُض َت َفلَ  ُهّن  َل َأَج ْغَن  َل َب َف َء  ّنَسآ ُتُم ال ْق ّل َط َذا  ِإ َوأ  **
ُكْم َكاَن ِمن ِه َمن  ِب َعُظ  ُيو ِلَك  َذ ْعُروأِف  ْلَم ِبا ُهْم  َن ْي َب ْا  ْو َتَراَض َذا  ِإ ُهّن  َوأاَج َأْز

َهُر ْط َأ َوأ ُكْم  َل َكَى  َأْز ُكْم  ِل َذ ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ْؤِمُن  َ ُي ُتْم ل ْن َأ َوأ َلُم  ْع َي ّلُه  َوأال
َلُموَن ْع  َت

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: نزلت هذه الَية في   
الرجل يطلق امرأته طلقة أوأ طلقتين, فتنقضي عدتها, ثم يبدوأ له

أن يتزوأجها وأأن يراجعها, وأتريد المرأة ذلك فيمنعها أوألياؤها من
ذلك, فنهى الله أن يمنعوها. وأكذا روأى العوفي عنه عن ابن عباس
ًا, وأكذا قال مسروأق وأإبراهيم النخعي وأالزهري وأالضحاك: إنها أيض
أنزلت في ذلك, وأهذا الذي قالوه ظاهر من الَية, وأفيها دللة على
أن المرأة ل تملك أن تزوأج نفسها, وأأنه لبد في النكاح من وألي,
كما قاله الترمذي وأابن جرير عند هذه الَية, كما جاء في الحديث
«ل تزوأج المرأة المرأة, وأل تزوأج المرأة نفسها, فإن الزانية هي

التي تزوأج نفسها» وأفي الثر الَخر «ل نكاح إل بولي مرشد
وأشاهدي عدل» وأفي هذه المسألة نزاع بين العلماء, محرر في

موضعه من كتب الفروأع, وأقد قررنا ذلك في كتاب الحكام, وألله
الحمد وأالمنة.

وأقد روأي أن هذه الَية نزلت في معقل بن يسار المزني وأأخته,  
فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الَية:
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حدثنا عبيد الله بن سعيد, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا عباد بن

راشد, حدثنا الحسن, قال: حدثني معقل بن يسار, قال: كانت لي
أخت تخطب إلي, قال البخاري: وأقال إبراهيم عن يونس, عن
الحسن, حدثني معقل بن يسار, وأحدثنا أبو معمر, وأحدثنا عبد

الوارثا, حدثنا يونس عن الحسن, أن أخت معقل بن يسار طلقها
زوأجها, فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها, فأبى معقل, فنزلت

{وأل تعضلوهن أن ينكحن أزوأاجهن} وأهكذا روأاه أبو داوأد وأالترمذي
وأابن ماجه وأابن أبي حاتم وأابن جرير وأابن مردوأيه من طرق

متعددة عن الحسن, عن معقل بن يسار به, وأصاححه الترمذي
ًا, وألفظه عن معقل بن يسار, أنه زوأج أخته رجلً من أيض

المسلمين, على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم فكانت
عنده ما كانت, ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها,
فهويها وأهويته, ثم خطبها مع الخطاب, فقال له: يا لكع بن لكع!ً

ًا آخر ما أكرمتك بها وأزوأجتكها فطلقتها, وأالله ل ترجع إليك إبد
عليك, قال: فعلم الله حاجته إليها, وأحاجتها إلى بعلها, فأنزل الله
{وأإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} إلى قوله {وأأنتم ل تعلمون}

فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وأطاعة ثم دعاه, فقال: أزوأجك
وأأكرمك, زاد ابن مردوأيه: وأكفرت عن يميني. وأروأى ابن جرير, عن
ابن جريج, قال: هي ُجْمل بنت يسار, كانت تحت أبي البداح. وأقال

سفيان الثوري, عن أبي إسحاق السبيعي, قال: هي فاطمة بنت
يسار. وأهكذا ذكر غير وأاحد من السلف, أن هذه الَية نزلت في

معقل بن يسار وأأخته. وأقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله
وأابنة عم له وأالصحيح الوأل وأالله أعلم.

وأقوله {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وأاليوم الَخر} أي  
هذا الذي نهيناكم عنه من منع الوليا أن يتزوأجن أزوأاجهن إذا

تراضوا بينهم بالمعروأف يأتمر به, وأيتعظ به, وأينفعل له {من كان
منكم} أيها الناس {يؤمن بالله وأاليوم الَخر} أي يؤمن بشرع الله,

وأيخاف وأعيد الله وأعذابه, في الدار الَخرة, وأما فيها من الجزاء
{ذلكم أزكى لكم وأأطهر} أي اتباعكم شرع الله, في رد الموليات

إلى أزوأاجهن, وأترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأأطهر لقلوبكم
{وأالله يعلم} أي من المصالح, فيما يأمر به وأينهى عنه {وأأنتم ل

تعلمون} أي الخيرة فيما تأتون, وأل فيما تذروأن.
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ِتّم ُي َأن  َد  َأَرا ِلَمْن  ْيِن  َل َكاِم ْيِن  َل ْو ُهّن َح َد َ ْوأل َأ ْعَن  ُيْرِض َداُت  ِل َوا ْل َوأا  **

ّلُف َك ُت ْعُروأِف لَ  ْلَم ِبا ُهّن  ُت َو ِكْس َوأ ُهّن  ُق ِرْز َلُه  ِد  ُلو ْو ْلَم َلى ا َوأع َعَة  الّرَضا
َلى َع َوأ ِه  ِد َل َو ِب ّلُه  ٌءد  ُلو ْو َوألَ َم َها  ِد َل َو ِب ٌءة  َد ِل َوأا ُتَضآّر  َها لَ  َع ُوأْس ِإلّ  ٌءس  ْف َن

َناَح َفلَ ُج ٍر  ُوأ َتَشا َوأ ُهَما  ْن َتَراٍض ّم َعن  ِفَصالً  َدا  َأَرا ِإْن  َف ِلَك  َذ ْثُل  ِرثِا ِم َوا ْل ا
ُتم ّلْم َذا َس ِإ ُكْم  ْي َل َع َناَح  َفلَ ُج ُكْم  َد َ ْوأل َأ ْا  َو ُع َتْرِض َتْس َأن  ّتْم  َأَرد ِإْن  َوأ ِهَما  ْي َل َع

ٌءر  َبِصي ُلوَن  ْعَم َت ِبَما  ّلَه  َأّن ال ْا  َو َلُم ْع َوأا ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا ْعُروأِف  ْلَم ِبا ُتم  ْي َت ّمآ آ
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أوألدهن كمال   

الرضاعة, وأهي سنتان فل اعتبار بالرضاعة بعد ذلك, وألهذا قال
{لمن أراد أن يتم الرضاعة} وأذهب أكثر الئمة إلى أنه ل يحرم من

الرضاعة إل ما كان دوأن الحولين, فلو ارتضع المولود وأعمره
فوقهما لم يحرم. قال الترمذي: (باب ما جاء أن الرضاعة ل تحرم

إل في الصغر دوأن الحولين) حدثنا قتيبة, حدثنا أبو عوانة عن هشام
بن عروأة, عن فاطمة بنت المنذر, عن أم سلمة, قالت: قال رسول
الله صالى الله عليه وأسلم: «ل يحرم من الرضاع إل ما فتق المعاء

في الثدي وأكان قبل الفطام» هذا حديث حسن صاحيح, وأالعمل
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصاحاب رسول الله صالى الله

عليه وأسلم وأغيرهم, أن الرضاعة ل تحرم إل ما كان دوأن الحولين,
ًا, وأفاطمة بنت وأما كان بعد الحولين الكاملين, فإنه ل يحرم شيئ
المنذر بن الزبير بن العوام, وأهي امرأة هشام بن عروأة. (قلت)

تفرد الترمذي بروأاية هذا الحديث وأرجاله على شرط الصحيحين,
وأمعنى قوله «إل ما كان في الثدي» أي في محال الرضاعة قبل
الحولين, كما جاء في الحديث الذي روأاه أحمد عن وأكيع, وأغندر

عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن البراء بن عازب, قال: لما مات
إبراهيم بن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «إن ابني مات في

ًا في الجنة», وأهكذا أخرجه البخاري من حديث الثدي, إن له مرضع
شعبة وأإنما قال عليه السلم ذلك, لن ابنه إبراهيم عليه السلم,

ًا, يعني تكمل مات وأله سنة وأعشرة أشهر, فقال: إن له مرضع
رضاعه, وأيؤيده ما روأاه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن

سفيان بن عيينة, عن عمروأ بن دينار, عن ابن عباس, قال: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «ل يحرم من الرضاع إل ما كان

في الحولين» ثم قال: وألم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن
جميل, وأهو ثقة حافظ. (قلت) وأقد روأاه المام مالك في الموطأ
ًا, وأروأاه الدراوأردي عن عن ثور بن يزيد, عن ابن عباس مرفوع
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ثور, عن عكرمة, عن ابن عباس, وأزاد «وأما كان بعد الحولين

فليس بشيء» وأهذا أصاح.
وأقال أبو داوأد الطيالسي, عن جابر, قال: قال رسول الله صالى  

الله عليه وأسلم: «ل رضاع بعد فصال, وأل يتم بعد احتلم» وأتمام
الدللة من هذا الحديث في قوله تعالى: {وأفصاله في عامين أن

ًا} وأالقول بأن اشكر لي}, وأقال {وأحمله وأفصاله ثلثون شهر
الرضاعة ل تحرم بعد الحولين, يروأى عن علي وأابن عباس وأابن

مسعود وأجابر وأأبي هريرة وأابن عمر وأأم سلمة وأسعيد بن
المسيب وأعطاء وأالجمهور, وأهو مذهب الشافعي وأأحمد وأإسحاق

وأالثوري وأأبي يوسف وأمحمد وأمالك في روأاية, وأعنه أن مدته
سنتان وأشهران, وأفي روأاية: وأثلثة أشهر. وأقال أبو حنيفة: سنتان
وأستة أشهر. وأقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلثا سنين,

وأهذا روأاية عن الوأزاعي, قال مالك: وألو فطم الصبي دوأن
الحولين, فأرضعته امرأة بعد فصاله, لم يحرم لنه قد صاار بمنزلة
الطعام, وأهو روأاية عن الوأزاعي, وأقد روأي عن عمر وأعلي أنهما

قال: ل رضاع بعد فصال, فيحتمل أنهما أرادا الحولين, كقول
الجمهور: سواء فطم أوأ لم يفطم وأيحتمل أنهما أرادا الفعل كقول
مالك, وأالله أعلم, وأقد روأي في الصحيحين عن عائشة رضي الله

عنها, أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم, وأهو قول عطاء
بن أبي رباح وأالليث بن سعد, وأكانت عائشة تأمر بمن تختار أن
يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها, فترضعه, وأتحتج في ذلك
بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صالى الله عليه

ًا, فكان يدخل عليها وأسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وأكان كبير
بتلك الرضاعة, وأأبى ذلك سائر أزوأاج النبي صالى الله عليه وأسلم,
وأرأين ذلك من الخصائص, وأهو قول الجمهور, وأحجة الجمهور وأهم
الئمة الربعة, وأالفقهاء السبعة, وأالكابر من الصحابة, وأسائر أزوأاج

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, سوى عائشة ما ثبت في
الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال:

«انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» وأسيأتي الكلم
على مسائل الرضاع وأفيما يتعلق برضاع الكبير, عن قوله تعالى:

{وأأمهاتكم اللتي أرضعنكم}.
وأقوله: {وأعلى المولود له رزقهن وأكسوتهن بالمعروأف} أي  

وأعلى وأالد الطفل نفقة الوالدات وأكسوتهن بالمعروأف, أي بما
جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف وأل إقتار, بحسب
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قدرته في يساره, وأتوسطه وأإقتاره, كما قال تعالى: {لينفق ذوأ

سعة من سعته وأمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ل يكلف
ًا} قال الضحاك: ًا إل ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر الله نفس
إذا طلق زوأجته وأله منها وألد, فأرضعت له وألده, وأجب على الوالد

نفقتها وأكسوتها بالمعروأف.
وأقوله: {ل تضار وأالدة بولدها} أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه  

بتربيته, وألكن ليس لها دفعه إذا وألدته حتى تسقيه اللبن الذي ل
ًا, ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت, وألكن يعيش بدوأن تناوأله غالب
إن كانت مضارة لبيه, فل يحل لها ذلك, كما ل يحل له انتزاعه منها

لمجرد الضرار لها, وألهذا قال: {وأل مولود له بولده} أي بأن يريد
ًا بها, قاله مجاهد وأقتادة وأالضحاك أن ينتزع الولد منها إضرار

وأالزهري وأالسدي وأالثوري وأابن زيد وأغيرهم.
وأقوله تعالى: {وأعلى الوارثا مثل ذلك} قيل: في عدم الضرار  

لقريبه, قاله مجاهد وأالشعبي وأالضحاك, وأقيل: عليه مثل ما على
وأالد الطفل من النفاق على وأالدة الطفل وأالقيام بحقوقها وأعدم
الضرار بها, وأهو قول الجمهور, وأقد استقصى ذلك ابن جرير في

ذهب من الحنفية وأالحنبلية إلى تفسيره, وأقد استدل بذلك من
وأجوب نفقة القارب بعضهم على بعض, وأهو مروأي عن عمر بن
الخطاب وأجمهور السلف, وأيرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة

ًا «من ملك ذا رحم محرم, عتق عليه» وأقد ذكر أن الرضاعة مرفوع
بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أوأ في عقله. وأقال

سفيان الثوري, عن العمش, عن إبراهيم, عن علقمة: أنه رأى
امرأة ترضع بعد الحولين, فقال: ل ترضعيه.

وأقوله: {فإن أرادا فصالً عن تراض منهما وأتشاوأر فل جناح  
عليهما} أي فإن اتفق وأالدا الطفل على فطامه قبل الحولين, وأرأيا

في ذلك مصلحة له, وأتشاوأرا في ذلك وأأجمعا عليه, فل جناح
عليهما في ذلك, فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دوأن الَخر ل

يكفي, وأل يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاوأرة
الَخر, قاله الثوري وأغيره, وأهذا فيه احتياط للطفل وأإلزام للنظر
في أمره, وأهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في
تربية طفلهما, وأأرشدهما إلى ما يصلحهما وأيصلحه, كما قال في
سورة الطلق {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهّن وأأتمروأا بينكم

بمعروأف وأإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}.
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وأقوله تعالى: {وأإن أردتم أن تسترضعوا أوألدكم فل جناح عليكم  

إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروأف} أي إذا اتفقت الوالدة وأالوالد على
أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أوأ العذر له, فل جناح عليهما في
بذله, وأل عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي
أحسن, وأاسترضع لولده غيرها بالجرة بالمعروأف, قاله غير وأاحد.
وأقوله: {وأاتقوا الله} أي في جميع أحوالكم {وأاعلموا أن الله بما

تعملون بصير} أي فل يخفى عليه شيء من أحوالكم وأأقوالكم.

َعَة َب َأْر ِهّن  ُفِس ْن َأ ِب ّبْصَن  َتَر َي ًا  َوأاج َأْز َذُروأَن  َي َوأ ُكْم  ْوَن ِمن ّف َو َت ُي ِذيَن  ّل َوأا  **
ِفَي ْلَن  َع َف ِفيَما  ُكْم  ْي َل َع َناَح  َفلَ ُج ُهّن  َل َأَج ْغَن  َل َب َذا  ِإ َف ًا  َعْشر َوأ ٍر  ُه َأْش

ٌءر ِبي ُلوَن َخ ْعَم َت ِبَما  ّلُه  َوأال ْعُروأِف  ْلَم ِبا ِهّن  ُفِس ْن  َأ
هذا أمر من الله للنساء اللتي يتوفى عنهن أزوأاجهن, أن يعتددن   

أربعة أشهر وأعشر ليال, وأهذا الحكم يشمل الزوأجات المدخول
بهن وأغير المدخول بهن بالجماع, وأمستنده في غير المدخول بها
عموم الَية الكريمة, وأهذا الحديث الذي روأاه المام أحمد وأأهل

أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوأج: السنن وأصاححه الترمذي
ًا امرأة فمات عنها, وألم يدخل بها وألم يفرض لها, فترددوأا إليه مرار
ًا فمن الله, وأإن يك في ذلك, فقال أقول فيها برأيي, فإن يك صاواب
خطأ فمني وأمن الشيطان, وأالله وأرسوله بريئان منه: لها الصداق

كاملً, وأفي لفظ: لها صاداق مثلها ل وأكس وأل شطط, وأعليها العدة,
وألها الميراثا, فقام معقل بن يسار الشجعي فقال: سمعت رسول

الله صالى الله عليه وأسلم, قضى به في بروأع بنت وأاشق ففرح
ًا, وأفي روأاية: فقام رجال من أشجع ًا شديد عبد الله بذلك فرح

فقالوا: نشهد أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قضى به في
بروأع بنت وأاشق. وأل يخرج من ذلك إل المتوفى عنها زوأجها, وأهي

حامل, فإن عدتها بوضع الحمل وألو لم تمكث بعده سوى لحظة
لعموم قوله: {وأأوألت الحمال أجلهّن أن يضعن حملهّن} وأكان ابن

عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الجلين من الوضع, أوأ أربعة
أشهر وأعشر للجمع بين الَيتين, وأهذا مأخذ جيد وأمسلك قوي, لول

ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة السلمية المخرج في
الصحيحين من غير وأجه, أنها توفي عنها زوأجها سعد بن خولة وأهي

حامل, فلم تنشب أن وأضعت حملها بعد وأفاته, وأفي روأاية:
فوضعت حملها بعده بليال, فلما تعلت من نفاسها, تجملت
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للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك, فقال لها: ما لي أراك

متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ وأالله ما أنت بناكح حتى يمر عليك
أربعة أشهر وأعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك, جمعت علّي

ثيابي حين أمسيت, فأتيت رسول الله صالى الله عليه وأسلم
فسألته عن ذلك, فأفتاني بأني قد حللت حين وأضعت حملي,

وأأمرني بالتزوأيج إن بدا لي, قال أبو عمر بن عبد البر: وأقد روأي أن
ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة, يعني لما احتج عليه به, قال:

وأيصحح ذلك عنه, أن أصاحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل
العلم قاطبة. وأكذلك يستثنى من ذلك الزوأجة إذا كانت أمة, فإن

عدتها على النصف من عدة الحرة, شهران وأخمس ليال على قول
الجمهور, لنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد, فكذلك

فلتكن على النصف منها في العدة. وأمن العلماء كمحمد بن سيرين
وأبعض الظاهرية من يسوي بين الزوأجات الحرائر وأالماء في هذا

المقام لعموم الَية, وألن العدة من باب المور الجبلية التي تستوي
فيها الخليقة, وأقد ذكر سعيد بن المسيب, وأأبو العالية وأغيرهما, أن
ًا, لحتمال اشتمال الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وأعشر
ًا, الرحم على حمل, فإذا انتظر به هذه المدة, ظهر إن كان موجود
كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وأغيرهما «إن
ًا نطفة, ثم يكون علقة خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم

مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه
الروأح» فهذه ثلثا أربعينات بأربعة أشهر, وأالحتياط بعشر بعدها

لما قد ينقص بعض الشهور, ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروأح فيه,
وأالله أعلم. قال سعيد بن أبي عروأبة, عن قتادة: سألت سعيد بن

المسيب: ما بال العشر ؟ قال: فيه ينفخ الروأح, وأقال الربيع بن
أنس: قلت لبي العالية: لم صاارت هذه العشر مع الشهر الربعة ؟
قال: لنه ينفخ فيه الروأح, روأاهما ابن جرير, وأمن ههنا ذهب المام

أحمد, في روأاية عنه, إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا, لنها
ًا كالحرائر, وأللحديث الذي روأاه المام أحمد عن يزيد صاارت فراش
بن هاروأن, عن سعيد بن أبي عروأبة, عن قتادة عن رجاء بن حيوة,
عن قبيصة بن ذؤيب, عن عمروأ بن العاص أنه قال: ل تلبسوا علينا
سنة نبينا, عدة أم الولد, إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وأعشر.

وأروأاه أبو داوأد عن قتيبة, عن غندر, وأعن ابن المثنى, عن عبد
العلى, وأابن ماجه عن علي بن محمد, عن الربيع, ثلثتهم عن

سعيد بن أبي عروأبة, عن مطر الوراق, عن رجاء بن حيوة, عن
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قبيصة, عن عمروأ بن العاص, فذكره. وأقد روأي عن المام أحمد أنه

ًا, وأقد ذهب إلى أنكر هذا الحديث, وأقيل إن قبيصة لم يسمع عمر
القول بهذا الحديث طائفة من السلف, منهم سعيد بن المسيب

وأمجاهد وأسعيد بن جبير, وأالحسن وأابن سيرين وأأبو عياض
وأالزهري وأعمر بن عبد العزيز, وأبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن
مروأان, وأهو أمير المؤمين, وأبه يقول الوأزاعي وأإسحاق بن راهويه
وأأحمد بن حنبل في روأاية عنه, وأقال طاوأس وأقتادة: عدة أم الولد
إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وأخمس ليال. وأقال

أبو حنيفة وأأصاحابه, وأالثوري وأالحسن بن صاالح بن حيي: تعتد بثلثا
حيض, وأهو قول علي وأابن مسعود وأعطاء وأإبراهيم النخعي. وأقال
مالك وأالشافعي وأأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة, وأبه يقول
ابن عمر وأالشعبي وأمكحول وأالليث وأأبو عبيد وأأبو ثور وأالجمهور,

وأقال الليث: وألو مات وأهي حائض, أجزأتها. وأقال مالك: فلو كانت
ممن ل تحيض, فثلثة أشهر. وأقال الشافعي وأالجمهور: شهر وأثلثة

أحب إلّي, وأالله أعلم.
وأقوله: {فإذا بلغن أجلهّن فل جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن  

بالمعروأف وأالله بما تعلمون خبير} يستفاد من هذا وأجوب الحداد
على المتوفى عنها زوأجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن
غير وأجه عن أم حبيبة وأزينب بنت جحش أم المؤمنين, أن رسول

قال «ل يحل لمرأة تؤمن بالله وأاليوم, الله صالى الله عليه وأسلم
الَخر أن تحد على ميت فوق ثلثا, إل على زوأج أربعة أشهر

ًا عن أم سملة أن امرأة قالت: يا ًا» وأفي الصحيحين أيض وأعشر
رسول الله, إن ابنتي توفي عنها زوأجها وأقد اشتكت عينها

ًا, ثم قال: أفنكحلها ؟ فقال «ل» كل ذلك يقول ـ ل ـ مرتين أوأ ثلث
«إنما هي أربعة أشهر وأعشر, وأقد كانت إحداكم في الجاهلية

تمكث سنة» قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها
ًا ًا وأل شيئ ًا وألبست شر ثيابها, وألم تمس طيب زوأجها, دخلت حفش

حتى تمر بها سنة, ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها, ثم تؤتى بدابة
حمار أوأ شاة أوأ طير فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إل مات, وأمن

ههنا ذهب كثيروأن من العلماء إلى أن هذه الَية ناسخة للَية التي
ًا وأصاية بعدها, وأهي قوله: {وأالذين يتوفون منكم وأيذروأن أزوأاج

ًا إلى الحول غير إخراج} الَية, كما قاله ابن عباس لزوأاجهم متاع
وأغيره, وأفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. وأالغرض أن الحداد هو

عبارة عن ترك الزينة من الطيب وألبس ما يدعوها إلى الزوأاج من
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ًا, وأل ثياب وأحلي وأغير ذلك, وأهو وأاجب في عدة الوفاة قولً وأاحد
ًا, وأهل يجب في عدة البائن فيه يجب في عدة الرجعية قولً وأاحد

قولن. وأيجب الحداد على جميع الزوأجات المتوفى عنهن أزوأاجهن,
سواء في ذلك الصغيرة وأالَيسة وأالحرة وأالمة وأالمسلمة

وأالكافرة, لعموم الَية, وأقال الثوري وأأبو حنيفة وأأصاحابه: ل إحداد
على الكافرة, وأبه يقول أشهب وأابن نافع من أصاحاب مالك, وأحجة
قائل هذه المقالة قوله صالى الله عليه وأسلم «ل يحل لمرأة تؤمن
بالله وأاليوم الَخر أن تحد على ميت فوق ثلثا, إل على زوأج أربعة

ًا, وأألحق أبو حنيفة وأأصاحابه ًا» قالوا: فجعله تعبد أشهر وأعشر
وأالثوري الصغيرة بها لعدم التكليف, وأألحق أبو حنيفة وأأصاحابه
المة المسلمة لنقصها, وأمحل تقرير ذلك كله في كتب الحكام

وأالفروأع, وأالله الموفق للصواب.

وأقوله {فإذا بلغن أجلهن} أي انقضت عدتهن, قاله الضحاك  
وأالربيع بن أنس, {فل جناح عليكم} قال الزهري: أي على أوأليائها.
{فيما فعلن} يعني النساء اللتي انقضت عدتهن, قال العوفي عن

ابن عباس: إذا طلقت المرأة أوأ مات عنها زوأجها, فإذا انقضت
عدتها فل جناح عليها أن تتزين وأتتصنع وأتتعرض للتزوأيج, فذلك

المعروأف. وأروأي عن مقاتل بن حيان نحوه, وأقال ابن جريج عن
مجاهد {فل جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروأف} قال:
النكاح الحلل الطيب, وأروأي عن الحسن وأالزهري وأالسدي وأنحو

ذلك.

ِفَي ُتْم  َنن ْك َأ ْوأ  َأ ِء  ّنَسآ ِة ال َب ْط ِه ِمْن ِخ ِب ُتْم  َعّرْض ِفيَما  ُكْم  ْي َل َع َناَح  َوألَ ُج  **
َأن ِإلّ  ًا  ُهّن ِسّر ُدوأ َواِع ُت ِكن لّ  َلـ َوأ ُهّن  َن ُكُروأ ْذ َت ُكْم َس ّن َأ ّلُه  ِلَم ال َع ُكْم  ُفِس ْن َأ

َلُه َأَج َتاُب  ِك ْل َغ ا ُل ْب َي ّتَى  َكاِح َح ّن َة ال َد ْق ُع ْا  َو ِزُم ْع َت َوألَ  ًا  ْعُروأف ْولً ّم َق ْا  ُلو ُقو َت
ّلَه َأّن ال ْا  َو َلُم ْع َوأا ُه  َذُروأ َفاْح ُكْم  ُفِس ْن َأ ِفَي  َلُم َما  ْع َي ّلَه  َأّن ال ْا  َو َلُم ْع َوأا

ٌءم  ِلي ٌءر َح ُفو َغ
يقول تعالى: {وأل جناح عليكم} أن تعرضوا بخطبة النساء في    

عدتهن من وأفاة أزوأاجهن من غير تصريح, قال الثوري وأشعبة
وأجرير وأغيرهم, عن منصور, عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله

{وأل جناح عليكم فيما عرضتم به خطبة النساء} قال: التعريض أن
يقول: إني أريد التزوأيج, وأإني أحب امرأة من أمرها وأمن أمرها ـ
يعرض لها بالقول بالمعروأف ـ وأفي روأاية: وأددت أن الله رزقني
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امرأة, وأنحو هذا, وأل ينتصب للخطبة, وأفي روأاية: إني ل أريد أن
أتزوأج غيرك إن شاء الله, وألوددت أني وأجدت امرأة صاالحة, وأل
ًا فقال: وأقال ينتصب لها ما دامت في عدتها وأروأاه البخاري تعليق

لي طلق بن غنام, عن زائدة, عن منصور, عن مجاهد, عن ابن
عباس {وأل جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} هو أن

يقول: إني أريد التزوأيج, وأإن النساء لمن حاجتي, وألوددت أن ييسر
لي امرأة صاالحة, وأهكذا قال مجاهد وأطاوأس وأعكرمة وأسعيد بن

جبير وأإبراهيم النخعي وأالشعبي وأالحسن وأقتادة وأالزهري وأيزيد بن
قسيط وأمقاتل بن حيان وأالقاسم بن محمد وأغير وأاحد من السلف

وأالئمة في التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوأجها من غير تصريح
لها بالخطبة, وأهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها, كما

قال النبي صالى الله عليه وأسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها
زوأجها أبو عمروأ بن حفص آخر ثلثا تطليقات, فأمرها أن تعتد في

بيت ابن أم مكتوم, وأقال لها: فإذا حللت فآذنيني, فلما حلت,
خطب عليها أسامة بن زيد موله, فزوأجها إياه, فأما المطلقة فل
خلف في أنه ل يجوز لغير زوأجها التصريح بخطبتها وأل التعريض

لها, وأالله أعلم.
وأقوله {أوأ أكننتم في أنفسكم} أي أضمرتم في أنفسكم من  

خطبتهن, وأهذا كقوله تعالى {وأربك يعلم ما تكن صادوأرهم وأما
يعلنون} وأكقوله {وأأنا أعلم بما أخفيتم وأما أعلنتم} وألهذا قال

{علم الله أنكم ستذكروأنهن} أي في أنفسكم, فرفع الحرج عنكم
ًا} قال أبو مجلز وأأبو في ذلك. ثم قال: {وألكن ل تواعدوأهّن سر
الشعثاء جابر بن زيد وأالحسن البصري وأإبراهيم النخعي وأقتادة

وأالضحاك وأالربيع بن أنس وأسليمان التيمي وأمقاتل بن حيان
وأالسدي: يعني الزنا, وأهو معنى الزنا, وأهو معنى روأاية العوفي عن

ابن عباس, وأاختاره ابن جرير, وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن
ًا} ل تقل لها: إني عاشق وأعاهديني عباس {وألكن ل تواعدوأهن سر

أن ل تتزوأجي غيري, وأنحو هذا, وأكذا روأي عن سعيد بن جبير
وأالشعبي وأعكرمة وأأبي الضحى وأالضحاك وأالزهري وأمجاهد

وأالثوري, هو أن يأخذ ميثاقها أن ل تتزوأج غيره. وأعن مجاهد: هو
قول الرجل للمرأة: ل تفوتيني بنفسك فإني ناكحك, وأقال قتادة:

هو أن يأخذ عهد المرأة وأهي في عدتها أن ل تنكح غيره, فنهى الله
عن ذلك, وأقدم فيه وأأحل الخطبة, وأالقول بالمعروأف, وأقال ابن

ًا, فإذا ًا} هو أن يتزوأجها في العدة سر زيد {وألكن ل تواعدوأهن سر
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حلت أظهر ذلك, وأقد يحتمل أن تكون الَية عامة في جميع ذلك,

ًا} قال ابن عباس وأمجاهد لهذا قال {إل أن تقولوا قولً معروأف
وأسعيد بن جبير وأالسدي وأالثوري وأابن زيد: يعني به ما تقدم من

إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب وأنحو ذلك, وأقال محمد بن
ًا} ؟ سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله {إل أن تقولوا قولً معروأف

قال: يقول لوليها: ل تسبقني بها, يعني ل تزوأجها حتى تعلمني, روأاه
ابن أبي حاتم.

وأقوله {وأل تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} يعني وأل  
تعقدوأا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس وأمجاهد
وأالشعبي وأقتادة وأالربيع بن أنس وأأبو مالك وأزيد بن أسلم وأمقاتل
بن حيان وأالزهري وأعطاء الخراساني وأالسدي وأالثوري وأالضحاك:

{حتى يبلغ الكتاب أجله} يعني وأل تعقدوأا العقد بالنكاح حتى
تنقضي العدة, وأقد أجمع العلماء على أنه ل يصح العقد في العدة.

وأاختلفوا فيمن تزوأج امرأة في عدتها, فدخل بها, فإنه يفرق بينهما,
ًا ؟ على قولين: الجمهور على أنها ل تحرم وأهل تحرم عليه أبد

عليه, بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وأذهب المام مالك إلى
أنها تحرم عليه على التأبيد, وأاحتج في ذلك بما روأاه عن ابن شهاب
وأسليمان بن يسار, أن عمر رضي الله عنه, قال: أيما امرأة نكحت
في عدتها, فإن كان زوأجها الذي تزوأج بها لم يدخل بها فرق بينهما,
ًا من الخطاب, ثم اعتدت بقية عدتها من زوأجها الوأل, وأكان خاطب

وأإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوأجها
ًا وأقالوا: وأمأخذ هذا أن الوأل, ثم اعتدت من الَخر, ثم لم ينكحها أبد

الزوأج لما استعجل ما أحل الله, عوقب بنقيض قصده, فحرمت
عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراثا. وأقد روأى الشافعي هذا

الثر عن مالك. قال البيهقي: وأذهب إليه في القديم وأرجع عنه في
الجديد, لقول علي أنها تحل له. (قلت) قال: ثم هو منقطع عن

عمر. وأقد روأى الثوري عن أشعث, عن الشعبي, عن مسروأق, أن
عمر رجع عن ذلك, وأجعل لها مهرها وأجعلهما يجتمعان.

وأقوله: {وأاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروأه},  
توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء, وأأرشدهم إلى

إضمار الخير دوأن الشر, ثم لم يؤيسهم من رحمته, وألم يقنطهم
}.من عائدته, فقال {وأاعلموا أن الله غفور حليم
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ُهّن َل ْا  ِرُضو ْف َت ْوأ  َأ ُهّن  َتَمّسو َلْم  َء َما  ّنَسآ ُتُم ال ْق ّل َط ِإن  ُكْم  ْي َل َع َناَح  ** لّ ُج

ًا َتاع ُه َم ْدُر َق ِر  ِت ْق ْلُم َلى ا َع َوأ ُه  َدُر َق ْلُموِسِع  َلى ا َع ُهّن  ُعو ّت َوأَم ِريَضًة  َف
ِنيَن ْلُمْحِس َلى ا َع ًا  ّق ْعُروأِف َح ْلَم  ِبا

أباح تبارك وأتعالى طلق المرأة بعد العقد عليها, وأقبل الدخول   
بها. قال ابن عباس وأطاوأس وأإبراهيم وأالحسن البصري: المس

النكاح, بل وأيجوز أن يطلقها قبل الدخول بها وأالفرض لها, إن كانت
مفوضة وأإن كان في هذا إنكسار لقلبها, وألهذا أمر تعالى بإمتاعها

وأهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوأجها بحسب حاله, على
الموسع قدره, وأعلى المقتر قدره. وأقال سفيان الثوري, عن

إسماعيل بن أمية عن عكرمة, عن ابن عباس: قال, متعة الطلق
أعله الخادم, وأدوأن ذلك الورق, وأدوأن ذلك الكسوة. وأقال علي بن

ًا متعها بخادم أوأ نحو أبي طلحة, عن ابن عباس: إن كان موسر
ًا أمتعها بثلثة أثواب. وأقال الشعبي: أوأسط ذلك, وأإن كان معسر

ذلك درع وأخمار وأملحفة وأجلباب, قال: وأكان شريح يمتع
بخمسمائه. وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب بن سيرين,
قال: كان يمتع بالخادم أوأ بالنفقة أوأ بالكسوة. قال: وأمتع الحسن

بن علي بعشرة آلف, وأيروأى أن المرأة قالت: متاع قليل من
حبيب مفارق. وأذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوأجان في

مقدار المتعة وأجب لها عليه نصف مهر مثلها. وأقال الشافعي في
الجديد: ل يجبر الزوأج على قدر معلوم إل على أقل ما يقع عليه

ًا, كما روأي اسم المتعة, وأأحب ذلك إلّي اني أستحسن ثلثين درهم
ًا: هل تجب عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأقد اختلف العلماء أيض
المتعة لكل مطلقة أوأ إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم

يفرض لها, على أقوال: أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم
ًا على المتقين} قوله تعالى: {وأللمطلقات متاع بالمعروأف حق

وألقوله تعالى: { يا أيها النبي قل لزوأاجك إن كنتن تردن الحياة
ًا جميلً} وأقد كن الدنيا وأزينتها فتعالين أمتعكن وأأسرحكّن سراح

ًا لهن وأمدخولً بهن, وأهذا قول سعيد بن جبير وأأبي العالية مفروأض
وأالحسن البصري, وأهو أحد قولي الشافعي وأمنهم من جعله الجديد

الصحيح, وأالله أعلم.
وأالقول الثاني) أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس, وأإن(  

ًا لها, لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم كانت مفروأض
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من

ًا جميلً} قال شعبة عدة تعتدوأنها فمتعوهن وأسرحوهن سراح
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وأغيره, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, قال: نسخت هذه الَية

التي في الحزاب الَية التي في البقرة. وأقد روأى البخاري في
صاحيحه, عن سهل بن سعد وأأبي أسيد. أنهما قال: تزوأج رسول

الله صالى الله عليه وأسلم أميمة بنت شرحبيل, فلما أدخلت عليه,
بسط يده إليها, فكأنها كرهت ذلك, فأمر أبا أسيد أن يجهزها
وأيكسوها ثوبين أزرقين. (القول الثالث) أن المتعة إنما تجب

للمطلقة إذا لم يدخل بها وألم يفرض لها, فإن كان قد دخل بها,
وأجب لها مهر مثلها إذا كانت وأإن كان قد فرض لها وأطلقها قبل

الدخول, وأجب لها عليه شطره, فإن دخل بها استقر الجميع, وأكان
ًا لها عن المتعة, وأإنما المصابة التي لم يفرض لها وألم ذلك عوض
يدخل بها, فهذه التي دلت هذه الَية الكريمة على وأجوب متعتها,

هذا قول ابن عمر وأمجاهد, وأمن العلماء من استحبها لكل مطلقة
ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول, وأهذا ليس بمنكور, عليه

تحمل آية التخيير في الحزاب, وألهذا قال تعالى: {على الموسع
ًا على المحسنين * ًا بالمعروأف حق قدره وأعلى المقتر قدره متاع
ًا على المتقين} وأمن العلماء من وأللمطلقات متاع بالمعروأف حق

ًا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن يقول: إنها مستحبة مطلق
شهاب القزوأيني, حدثنا محمد بن سعيد بن سابق, حدثنا عمروأ ـ

يعني ابن أبي قيس ـ عن أبي إسحاق, عن الشعبي, قال: ذكروأا له
المتعة, أيحبس فيها ؟ فقرأ {على الموسع قدره وأعلى المقتر

ًا حبس فيها, وأالله لو كانت قدره} قال الشعبي: وأالله ما رأيت أحد
وأاجبة لحبس فيها القضاة.

ِريَضًة َف ُهّن  َل ُتْم  َفَرْض ْد  َق َوأ ُهّن  َتَمّسو َأن  ْبِل  َق ُهّن ِمن  ُتُمو ْق ّل َط ِإن  َوأ  **
َكاِح ّن ُة ال َد ْق ُع ِه  ِد َي ِب ِذي  ّل ْا ا َو ُف ْع َي ْوأ  َأ ُفوَن  ْع َي َأن  َإلّ  ُتْم  َفَرْض ِنْصُف َما  َف

ُلوَن ْعَم َت ِبَما  ّلَه  ِإّن ال ُكْم  َن ْي َب َفْضَل  ْل ْا ا ُو َتنَس َوألَ  َى  َو ْق ّت ِلل ْقَرُب  َأ ْا  َو ُف ْع َت َأن  َوأ
ٌءر  َبِصي

وأهذه الَية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه   
الَية الوألى, حيث إنما أوأجب في هذه الَية نصف المهر المفروأض
إذا طلق الزوأج قبل الدخول, فإنه لو كان ثم وأاجب آخر من متعة
لبينها ل سيما وأقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الَية,

وأالله أعلم. وأتشطير الصداق وأالحالة هذه أمر مجمع عليه بين
ًا العلماء, ل خلف بينهم في ذلك, فإنه متى كان قد سمى لها صاداق
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ثم فارقها قبل دخوله بها, فإنه يجب لها نصف ما سمى من

الصداق, إل أن عند الثلثة أنه يجب جميع الصداق إذا خل بها الزوأج
وأإن لم يدخل بها, وأهو مذهب الشافعي في القديم, وأبه حكم

الخلفاء الراشدوأن, لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد,
أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم, عن طاوأس, عن ابن

عباس أنه قال في الرجل يتزوأج المرأة فيخلو بها وأل يمسها ثم
يطلقها: ليس لها إل نصف الصداق, لن الله يقول: {وأإن

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وأقد فرضتم لهن فريضة فنصف
ما فرضتم} قال الشافعي: بهذا أقول, وأهو ظاهر الكتاب. قال

البيهقي وأليث بن أبي سليم, وأإن كان غير محتج به, فقد روأيناه من
حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله.

وأقوله: {إل أن يعفون} أي النساء, عما وأجب لها على زوأجها, فل  
يجب لها عليه شيء, قال السدي عن أبي صاالح عن ابن عباس في

قوله: {إل أن يعفون} قال: إل أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال
المام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: روأي عن شريح وأسعيد

بن المسيب وأعكرمة وأمجاهد وأالشعبي وأالحسن وأنافع وأقتادة
وأجابر بن زيد وأعطاء الخراساني وأالضحاك وأالزهري وأمقاتل بن

حيان وأابن سيرين وأالربيع بن أنس وأالسدي نحو ذلك. قال:
وأخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: {إل أن يعفون} يعني

الرجال, وأهو قول شاذ لم يتابع عليه, انتهى كلمه.
وأقوله: {أوأ يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال ابن أبي حاتم: ذكر  

عن ابن لهيعة حدثني عمروأ بن شعيب, عن أبيه عن جده, عن
النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «وألي عقد النكاح الزوأج» وأهكذا

أسنده ابن مردوأيه من حديث عبد الله بن لهيعة به, وأقد أسنده ابن
جرير عن ابن لهيعة, عن عمروأ بن شعيب, أن رسول الله صالى

الله عليه وأسلم فذكره وألم يقل عن أبيه عن جده, فالله أعلم. ثم
قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا أبو داوأد, حدثنا

جابر يعني ابن أبي حازم, عن عيسى يعني ابن عاصام, قال:
ًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده سمعت شريح

عقدة النكاح, فقلت له: هو وألي المرأة, فقال علي: ل, بل هو
الزوأج, ثم قال: وأفي إحدى الروأايات عن ابن عباس وأجبير بن

مطعم وأسعيد بن المسيب وأشريح في أحد قوليه, وأسعيد بن جبير
وأمجاهد وأالشعبي وأعكرمة وأنافع وأمحمد بن سيرين وأالضحاك

وأمحمد بن كعب القرظي وأجابر بن زيد وأأبي مجلز وأالربيع بن أنس
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وأإياس بن معاوأية وأمكحول وأمقاتل بن حيان, أنه الزوأج (قلت)

وأهذا هو الجديد من قولي الشافعي, وأمذهب أبي حنيفة وأأصاحابه,
وأالثوري وأابن شبرمة وأالوأزاعي, وأاختاره ابن جرير, وأمأخذ هذا
القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوأج, فإن بيده عقدها

ًا وأإبرامها وأنقضها وأانهدامها, وأكما أنه ل يجوز للولّي, أن يهب شيئ
من مال المولية للغير, فكذلك في الصداق, قال: وأالوجه الثاني

حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا محمد بن مسلم, حدثنا عمروأ
بن دينار, عن ابن عباس ـ في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ـ

قال: ذلك أبوها أوأ أخوها أوأ من ل تنكح إل بإذنه. وأروأي عن علقمة
وأالحسن وأعطاء وأطاوأس وأالزهري وأربيعة وأزيد بن أسلم وأإبراهيم
النخعي وأعكرمة في أحد قوليه, وأمحمد بن سيرين في أحد قوليه
أنه الولي. وأهذا مذهب مالك, وأقول الشافعي في القديم, وأمأخذه

أن الولي هو الذي أكسبها إياه, فله التصرف فيه بخلف سائر
مالها. وأقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي, حدثنا سفيان
عن عمروأ بن دينار عن عكرمة, قال: أذن الله في العفو وأأمر به,

فأي امرأة عفت جاز عفوها, فإن شحت وأضنت عفا وأليها جاز
عفوه, وأهذا يقتضي صاحة عفو الولي وأإن كانت رشيدة, وأهو مروأي

عن شريح, لكن أنكر عليه الشعبي, فرجع عن ذلك وأصاار إلى أنه
الزوأج وأكان يباهل عليه.

وأقوله: {وأأن تعفو أقرب للتقوى}. قال ابن جرير: قال بعضهم:  
خوطب به الرجال وأالنساء, حدثني يونس, أنبأنا ابن وأهب, سمعت

ابن جريج يحدثا عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس {وأأن
تعفوا أقرب للتقوى} قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو, وأكذا روأي
عن الشعبي وأغيره. وأقال مجاهد وأالنخعي وأالضحاك وأمقاتل بن

حيان وأالربيع بن أنس وأالثوري: الفضل ـ ههنا ـ أن تعفوا المرأة عن
شطرها أوأ إتمام الرجل الصداق لها, وألهذا قال {وأل تنسوا الفضل

بينكم} أي الحسان, قاله سعيد, وأقال الضحاك وأقتادة وأالسدي
وأأبو وأائل المعروأف: يعني ل تهملوه بل استعملوه بينكم, وأقد قال

أبو بكر بن مردوأيه, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا موسى
بن إسحاق, حدثنا عقبة بن مكرم, حدثنا يونس بن بكير, حدثنا عبد

الله بن الوليد الرصاافي عن عبد الله بن عبيد, عن علي بن أبي
طالب, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: «ليأتين على

الناس زمان عضوض, يعض المؤمن على ما في يديه وأينسى
الفضل, وأقد قال الله تعالى: {وأل تنسوا الفضل بينكم} شرار
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يبايعون كل مضطر» وأقد نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم

عن بيع المضطر وأعن بيع الغرر, فإن كان عندك خير فعد به على
ًا إلى هلكه, فإن المسلم أخو المسلم ل يحزنه أخيك وأل تزده هلك
وأل يحرمه. وأقال سفيان: عن أبي هاروأن, قال: رأيت عون بن عبد

الله في مجلس القرظي, فكان عون يحدثنا وألحيته ترش من
ًا حين رأيتهم البكاء, وأيقول صاحبت الغنياء فكنت من أكثرهم هم

ًا, وأجالست الفقراء ًا, وأأحسن مركب ًا, وأأطيب ريح أحسن ثياب
فاسترحت بهم, وأقال {وأل تنسوا الفضل بينكم} إذا أتاه السائل

وأليس عنده شيء فليدع له, روأاه ابن أبي حاتم {إن الله بما
تعملون بصير} أي ل يخفى عليه شيء من أموركم وأأحوالكم,

وأسيجزي كل عامل بعمله.

ِتيَن * ِن َقا ِه  ّل ْا ل ُقوُمو َوأ َطَى  ُوْس ْل ِة ا َ َواِت وأالّصل َل َلى الّص َع ْا  ُظو ِف ** َحا
ُكم ّما ّلَم َع َكَما  ّلَه  ْا ال ُكُروأ ْذ َفا ُتْم  َأِمن َذآ  ِإ َف ًا  َبان ْك ْوأ ُر َأ ِرَجالً  َف ُتْم  ْف َفإْن ِخ

َلُموَن ْع َت ْا  ُنو ُكو َت  َلْم 
وأيأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوأقاتها وأحفظ حدوأدها   

وأأدائها في أوأقاتها, كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود, قال:
سألت رسول الله صالى الله عليه وأسلم: أي العمل أفضل ؟ قال:

«الصلة في وأقتها». قلت: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله».
قلت: ثم أي ؟ قال «بّر الوالدين», قال: حدثني بهّن رسول الله
صالى الله عليه وأسلم وألو استزدته لزادني. وأقال المام أحمد:

حدثنا يونس, حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصام,
عن القاسم بن غنام, عن جدته أم أبيه الدنيا, عن جدته أم فروأة,
وأكانت ممن بايع رسول الله صالى الله عليه وأسلم, أنها سمعت
رسول الله صالى الله عليه وأسلم ذكر العمال, فقال «إن أحب
العمال إلى الله تعجيل الصلة لوأل وأقتها» وأهكذا روأاه أبو داوأد

وأالترمذي, وأقال: ل نعرفه إل من طريق العمري وأليس بالقوي عند
أهل الحديث, وأخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلة الوسطى,
وأقد اختلف السلف وأالخلف فيها أي صالة هي ؟ فقيل: إنها الصبح,

ًا عن علي وأابن عباس, وأقال هشيم حكاه مالك في الموطأ بلغ
وأابن علية وأغندر وأابن أبي عدي وأعبد الوهاب وأشريك وأغيرهم عن

عوف العرابي عن أبي رجاء العطاردي, وأقال: صاليت خلف ابن
عباس الفجر, فقنت فيها وأرفع يديه, ثم قال: هذه الصلة الوسطى

564



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا من التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين, روأاه ابن جرير, وأروأاه أيض

حديث عوف عن خلس بن عمروأ, عن ابن عباس مثله سواء, وأقال
ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب, حدثنا عوف عن أبي

المنهال, عن أبي العالية, عن ابن عباس, أنه صالى الغداة في
مسجد البصرة, فقنت قبل الركوع, وأقال: هذه الصلة الوسطى

التي ذكرها الله في كتابه, فقال {حافظوا على الصلوات وأالصلة
ًا: حدثنا محمد بن عيسى الوسطى وأقوموا لله قانتين} وأقال أيض

الدامغاني, أخبرنا ابن المبارك, أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي
العالية, قال: صاليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صالة الغداة,

فقلت لرجل من أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم إلى
جانبي: ما الصلة الوسطى ؟ قال: هذه الصلة. وأروأي من طريق

أخرى عن الربيع عن أبي العالية, أنه صالى مع أصاحاب رسول الله
صالى الله عليه وأسلم صالة الغداة فلما فرغوا قال: قلت لهم:

ًا: أيتهّن الصلة الوسطى ؟ قالوا: التي قد صاليتها قبل. وأقال أيض
حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير, عن قتادة, عن

جابر بن عبد الله, قال: الصلة الوسطى صالة الصبح, وأحكاه ابن
أبي حاتم عن ابن عمر وأأبي أمامة وأأنس وأأبي العالية وأعبيد بن

عمير وأعطاء وأمجاهد وأجابر بن زيد وأعكرمة وأالربيع بن أنس,
ًا, وأهو الذي وأروأاه ابن جرير عن عبد الله بن شداد وأابن الهاد أيض
ًا بقوله تعالى: {وأقوموا لله نص عليه الشافعي رحمه الله, محتج

قانتين} وأالقنوت عنده في صالة الصبح, وأمنهم من قال: هي
وأسطى باعتبار أنها ل تقصر, وأهي بين صالتين وأرباعيتين

مقصورتين, وأترد المغرب, وأقيل: لنها بين صالتين جهريتين وأصالتي
نهار سريتين, وأقيل: إنها صالة الظهر, قال أبو داوأد الطيالسي في

مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمروأ, عن
ًا عند زيد بن ثابت, فأرسلوا زهرة يعني ابن معبد, قال: كنا جلوس
إلى أسامة فسألوه عن الصلة الوسطى, فقال: هي الظهر, كان

رسول الله صالى الله عليه وأسلم يصليها بالهجير, وأقال أحمد:
حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, حدثني عمروأ بن أبي حكيم,

سمعت الزبرقان يحدثا عن عروأة بن الزبير عن زيد بن ثابت, قال:
كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم يصلي الظهر بالهاجرة, وألم

يكن يصلي صالة أشد على أصاحاب رسول الله صالى الله عليه
وأسلم منها, فنزلت {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى

وأقوموا لله قانتين} وأقال: إن قبلها صالتين وأبعدها صالتين. وأروأاه
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ًا: حدثنا يزيد أبو داوأد في سننه من حديث شعبة به وأقال أحمد أيض
ًا من قريش مر بهم زيد حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان أن رهط

بن ثابت وأهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلمين لهم يسألنه عن
الصلة الوسطى, فقال: هي صالة العصر فقام إليه رجلن منهم

فسأله, فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسأله,
فقال: هي الظهر, إن النبي صالى الله عليه وأسلم كان يصلي الظهر

بالهجير, فل يكون وأراءه إل الصف وأالصفان, وأالناس في قائلتهم
وأفي تجارتهم, فأنزل الله {حافظوا على الصلوات وأالصلة

الوسطى وأقوموا لله قانتين} قال: فقال رسول الله صالى الله
عليه وأسلم «لينتهين رجال أوأ لحرقن بيوتهم». وأالزبرقان هو ابن

ًا من الصحابة, الصحيح ما عمروأ بن أمية الضمري, لم يدرك أحد
تقدم من روأايته عن زهرة بن معبد وأعروأة بن الزبير. وأقال شعبة
وأهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن

ثابت, قال: الصلة الوسطى صالة الظهر. وأقال أبو داوأد الطيالسي
وأغيره, عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من وألد عمر بن

الخطاب, قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدثا عن
أبيه عن زيد بن ثابت, قال: الصلة الوسطى هي الظهر, وأروأاه ابن
جرير, عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد, عن شعبة,

عن عمر بن سليمان, عن زيد بن ثابت, قال الصلة الوسطى هي
الظهر, وأروأاه ابن جرير, عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد

الصمد, عن شعبة, عن عمر بن سليمان, عن زيد بن ثابت, في
حديث رفعه, قال «الصلة الوسطى صالة الظهر». وأممن روأي عنه

أنها الظهر ابن عمر, وأأبو سعيد وأعائشة, على اختلف عنهم, وأهو
قول عروأة بن الزبير وأعبد الله بن شداد بن الهاد, وأروأاية عن أبي
حنيفة رحمهم الله, وأقيل: إنها صالة العصر. قال الترمذي وأالبغوي

رحمهما الله: وأهو قول أكثر علماء الصحابة وأغيرهم. وأقال القاضي
الماوأردي: هو قول جمهور التابعين: وأقال الحافظ أبو عمر بن عبد

البر: هو قول أكثر أهل الثر. وأقال أبو محمد بن عطية في
تفسيره. وأهو قول جمهور الناس. وأقال الحافظ أبو محمد عبد

المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى
تبيين الصلة الوسطى, وأقد نص فيه: أنها العصر, وأحكاه عن عمر

وأعلي وأابن مسعود وأأبي أيوب وأعبد الله بن عمروأ وأسمرة بن
جندب وأأبي هريرة وأأبي سعيد وأحفصة وأأم حبيبة وأأم سلمة وأعن
ابن عباس وأعائشة على الصحيح عنهم, وأبه قال عبيدة وأإبراهيم
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النخعي وأرزين وأزر بن حبيش وأسعيد بن جبير وأابن سيرين

وأالحسن وأقتادة وأالضحاك وأالكلبي وأمقاتل وأعبيد بن مريم وأغيرهم,
وأهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوأردي وأالشافعي قال

ابن المنذر: وأهو الصحيح عن أبي حنيفة, وأأبي يوسف وأمحمد,
وأاختاره ابن حبيب المالكي, رحمهم الله.

ذكر الدليل على ذلك ـ قال المام أحمد: حدثنا أبو معاوأية, حدثنا  
العمش, عن مسلم, عن شتير بن شكل, عن علي, قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم يوم الحزاب «شغلونا عن الصلة
ًا» ثم صالها بين الوسطى, صالة العصر, مل الله قلوبهم وأبيوتهم نار

العشاءين المغرب وأالعشاء, وأكذا روأاه مسلم من حديث أبي
معاوأية محمد بن حازم الضرير, وأالنسائي من طريق عيسى بن

يونس كلهما عن العمش, عن مسلم بن صابيح عن أبي الضحى,
عن شتير بن شكل بن حميد, عن علي بن أبي طالب عن النبي

ًا من طريق شعبة صالى الله عليه وأسلم مثله, وأقد روأاه مسلم أيض
عن الحكم بن عتيبة, عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب ,

وأأخرجه الشيخان وأأبو داوأد وأالترمذي وأالنسائي وأغير وأاحد من
أصاحاب المساند وأالسنن وأالصحاح من طرق يطول ذكرها عن

عبيدة السلماني, عن علي به, وأروأاه الترمذي وأالنسائي من طريق
الحسن البصري عن علي به, قال الترمذي: وأل يعرف سماعه منه,

وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا عبد الرحمن بن
ًا مهدي عن سفيان عن عاصام عن زر, قال: قلت لعبيدة: سل علي

عن الصلة الوسطى, فسأله, فقال: كنا نراها الفجر أوأ الصبح, حتى
سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول يوم الحزاب
«شغلونا عن الصلة الوسطى, صالة العصر, مل الله قبورهم

ًا» وأروأاه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي وأأجوافهم أوأ بيوتهم نار
به. وأحديث يوم الحزاب, وأشغل المشركين رسول الله صالى الله

عليه وأسلم وأأصاحابه عن أداء صالة العصر يومئذ, مروأي عن جماعة
من الصحابة يطول ذكرهم, وأإنما المقصود روأاية من نص منهم في
روأايته, أن الصلة الوسطى هي صالة العصر. وأقد روأاه مسلم أيضا

من حديث ابن مسعود وأالبراء بن عازب رضي الله عنهما.
حديث آخر) ـ قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا همام عن(  

قتادة عن الحسن عن سمرة, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
قال: «صالة الوسطى صالة العصر» وأحدثنا بهز وأعفان قال: حدثنا
أبان, حدثنا قتادة عن الحسن, عن سمرة أن رسول الله صالى الله
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عليه وأسلم قال {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى}

وأسماها لنا أنها هي صالة العصر, وأحدثنا محمد بن جعفر وأروأح,
قال: حدثنا سعيد عن قتادة, عن الحسن عن سمرة بن جندب, أن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال «هي العصر» قال ابن
جعفر: سئل عن صالة الوسطى, وأروأاه الترمذي من حديث سعيد
بن أبي عروأبة, عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة, وأقال: حسن

صاحيح, وأقد سمع منه حديث آخر. وأقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن
منيع, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, عن التيمي, عن أبي صاالح, عن

أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «الصلة
الوسطى صالة العصر». (طريق أخرى بل حديث آخر) قال ابن

جرير: وأحدثني المثنى, حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي,
حدثنا الوليد بن مسلم, قال: أخبرني صادقة بن خالد, حدثني خالد

بن دهقان, عن خالد بن سبلن, عن كهيل بن حرملة, قال: سئل أبو
هريرة عن الصلة الوسطى, فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها,

وأنحن بفناء بيت رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأفينا الرجل
الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, فقال: أنا أعلم

لكم ذلك, فقام فاستأذن على رسول الله صالى الله عليه وأسلم,
فدخل عليه ثم خرج إلينا, فقال: أخبرنا أنها صالة العصر, غريب من

ًا. هذا الوجه جد
حديث آخر) ـ قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق, حدثنا أبو(  

أحمد, حدثنا عبد السلم عن مسلم مولى أبي جبير, حدثني إبراهيم
ًا عند عبد العزيز بن مروأان, بن يزيد الدمشقي, قال: كنت جالس

فقال: يا فلن اذهب إلى فلن فقل له: أي شيء سمعت من
رسول الله صالى الله عليه وأسلم في الصلة الوسطى ؟ فقال

رجل جالس: أرسلني أبو بكر وأعمر, وأأنا غلم صاغير, أسأله عن
الصلة الوسطى فأخذ أصابعي الصغيرة, فقال «هذه صال ة الفجر»,

وأقبض التي تليها, فقال «هذه الظهر», ثم قبض البهام, فقال
«هذه المغرب», ثم قبض التي تليها, فقال «هذه العشاء», ثم قال

«أي أصاابعك بقيت ؟» فقلت: الوسطى, فقال «أي الصلة
ًا. ًا جد بقيت ؟» فقلت: العصر, فقال «هي العصر» غريب أيض

حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا(  
محمد بن إسماعيل بن عياش, حدثني أبي حدثني أبو ضمضم بن

زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الشعري, قال: قال رسول
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الله صالى الله عليه وأسلم «الصلة الوسطى صالة العصر» إسناده

.ل بأس به
حديث آخر) قال أبو الحاتم بن حبان في صاحيحه: حدثنا أحمد بن(  

يحيى بن زهير, حدثنا الجراح بن مخلد, حدثنا عمروأ بن عاصام,
حدثنا همام بن مورق العجلي, عن أبي الحوص, عن عبد الله, قال:

قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «صالة الوسطى صالة
العصر». وأقد روأى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف

عن زبيد اليامي, عن مرة الهمداني, عن ابن مسعود, قال: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «صالة الوسطى صالة العصر»,

ثم قال: حسن صاحيح, وأأخرجه مسلم في صاحيحه من طريق
محمد بن طلحة به, وألفظه «شغلونا عن الصلة الوسطى صالة

ًا, وأيؤكد العصر» الحديث, فهذه نصوص في المسألة ل تحتمل شيئ
ذلك المر بالمحافظة عليها, وأقوله صالى الله عليه وأسلم في

الحديث الصحيح من روأاية الزهري عن سالم, عن أبيه, أن رسول
الله صالى الله عليه وأسلم قال «من فاتته صالة العصر فكأنما وأتر
ًا من حديث الوأزاعي, عن يحيى بن أهله وأماله» وأفي الصحيح أيض
أبي كثير, عن أبي قلبة عن أبي كثير عن أبي المهاجر, عن بريدة

بن الحصيب, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «بكروأا بالصلة
في يوم الغيم, فإنه من ترك صالة العصر, فقد حبط عمله» وأقال

المام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق, أخبرننا ابن لهيعة عن عبد الله
بن هبيرة, عن أبي تميم عن أبي نصرة الغفاري, قال: صالى بنا
رسول الله صالى الله عليه وأسلم في وأاد من أوأديتهم, يقال له

الحميص, صالة العصر, فقال «إن هذه الصلة عرضت على الذين
من قبلكم فضيعوها, أل وأمن صالها ضعف له أجره مرتين, أل وأل

صالة بعدها حتى تروأا الشاهد» ثم قال: روأاه عن يحيى بن إسحاق
عن الليث عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به, وأهكذا روأاه
ًا من ًا عن قتيبة عن الليث, وأراه مسلم أيض مسلم وأالنسائي جميع

حديث محمد بن إسحاق, حدثني يزيد بن أبي حبيب كلهما عن
جبير بن نعيم الحضرمي, عن عبد الله بن هبيرة السبائي به, فأما
ًا حدثنا إسحاق, أخبرني مالك, الحديث الذي روأاه المام أحمد أيض

عن زيد بن أسلم, عن القعقاع بن حكيم, عن أبي يونس مولَى
ًا, قالت: إذا بلغت عائشة, قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحف
هذه الَية {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى} فآذني, فلما

بلغتها آذنتها, فأملت علّي {حافظوا على الصلوات وأالصلة
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الوسطى وأصالة العصر وأقوموا لله قانتين} قال: سمعتها من

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأهكذا روأاه مسلم عن يحيى بن
يحيى عن مالك به, وأقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى الحجاج,
حدثنا حماد عن هشام بن عروأة عن أبيه, قال: كان في مصحف

عائشة {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى وأهي صالة
العصر} وأهكذا روأاه من طريق الحسن البصري أن رسول الله

ًا عن صالى الله عليه وأسلم قرأها كذلك وأقد روأى المام مالك أيض
ًا لحفصة زيد بن أسلم, عن عمروأ بن رافع, قال: كنت أكتب مصحف
زوأج النبي صالى الله عليه وأسلم, فقالت: إذا بلغت هذه الَية فآذني

{حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى} فلما بلغتها آذنتها,
فأملت علي {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى وأصالة

العصر وأقوموا لله قانتين}. هكذا روأاه محمد بن إسحاق بن يسار
فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي وأنافع مولى ابن عمر أن

عمر بن نافع قال فذكر مثله وأزاد كما حفظتها من النبي صالى الله
عليه وأسلم.

طريق أخرى عن حفصة) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار,(  
حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن أبي بشر, عن عبد الله بن

ًا أن يزيد الزدي, عن سالم بن عبد الله, أن حفصة أمرت إنسان
ًا, فقالت: إذا بلغت هذه الَية {حافظوا على يكتب لها مصحف

الصلوات وأالصلة الوسطى} فآذني, فلما بلغ آذنها, فقالت: اكتب
{حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى وأصالة العصر}.

طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى, حدثنا عبد(  
الوهاب, حدثنا عبيد الله عن نافع, أن حفصة أمرت مولى لها أن

ًا, فقالت: إذا بلغت هذه الَية {حافظوا على يكتب لها مصحف
الصلوات وأالصلة الوسطى} فل تكتبها حتى أمليها عليك كما

سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقرؤها, فلما بلغها أمرته
فكتبها {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى وأصالة العصر

وأقوموا لله قانتين}. قال نافع: فقرأت ذلك المصحف, فوجدت فيه
الواوأ. وأكذا روأى ابن جرير عن ابن عباس وأعبيد بن عمير أنهما قرأا

كذلك , وأقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عبدة, حدثنا محمد
بن عمروأ, حدثني أبو سلمة عن عمروأ بن رافع مولى عمر, قال:

كان في مصحف حفصة {حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى
وأصالة العصر وأقوموا لله قانتين} وأتقرير المعارضة أنه عطف
صالة العصر على الصلة الوسطى بواوأ العطف التي تقتضي
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المغايرة, فدل ذلك على أنها غيرها, وأأجيب عن ذلك بوجوه

(أحدها) أن هذا إن روأي على أنه خبر, فحديث علي أصاح وأأصارح
منه, وأهذا يحتمل أن تكون الواوأ زائدة, كما في قوله {وأكذلك

نفصل الَيات وألتستبين سبيل المجرمين} {وأكذلك نري إبراهيم
ملكوت السموات وأالرض وأليكون من الموقنين}, أوأ تكون لعطف

الصفات ل لعطف الذوأات, كقوله {وألكن رسول الله وأخاتم
ّى وأالذي النبيين} وأكقوله {سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسو

قدر فهدى وأالذي أخرج المرعى} وأأشباه ذلك كثيرة وأقال الشاعر:
إلى الملك القرم وأابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم 
:وأقال أبو داوأد اليادي 
سلط الموت وأالمنون عليهمفلهم في صادى المقابر هام 
:وأالموت هو المنون, قال عدي بن زيد العبادي  
ًا وأمينا  فقدمت الديم لراهشيهفألفى قولها كذب
وأالكذب هو المين, وأقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول  

القائل: مررت بأخيك وأصااحبك, وأيكون الصاحب هو الخ نفسه,
وأالله أعلم, وأأما إن روأي على أنه قرآن, فإنه لم يتواتر فل يثبت
بمثل خبر الواحد قرآن, وألهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن

عفان رضي الله عنه في المصحف, وأل قرأ بذلك أحد من القراء
الذين تثبت الحجة بقراءتهم, ل من السبعة وأل من غيرهم. ثم قد

روأي ما يدل على نسخ هذه التلوأة المذكورة في هذا الحديث, قال
مسلم: حدثنا إسحق بن راهويه, أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن

مرزوأق, عن شقيق بن عقبة, عن البراء بن عازب, قال: نزلت
{حافظوا على الصلوات وأصالة العصر} فقرأناها على رسول الله
صالى الله عليه وأسلم ما شاء الله, ثم نسخها الله عز وأجل, فأنزل

{حافظوا على الصلوات وأالصلة الوسطى} فقال له زاهر رجل
كان مع شقيق: أفهي العصر ؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت, وأكيف

نسخها الله عز وأجل. قال مسلم: وأروأاه الشجعي عن الثوري, عن
السود, عن شقيق (قلت): وأشقيق هذا لم يروأ له مسلم سوى هذا
الحديث الواحد, وأالله أعلم, فعلى هذا تكون هذه التلوأة وأهي تلوأة
الجادة ناسخة للفظ روأاية عائشة وأحفصة وألمعناها إن كانت الواوأ

دالة على المغايرة, وأإل فلفظها فقط, وأالله أعلم.
وأقيل: إن الصلة الوسطى هي صالة المغرب, روأاه ابن أبي حاتم  

عن ابن عباس, وأفي إسناده نظر, فإنه روأاه عن أبيه عن أبي
الجماهير عن سعيد بن بشير, عن قتادة عن أبي الخليل, عن عمه,
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عن ابن عباس, قال: صالة الوسطى المغرب. وأحكى هذا القول

ًا عن قتادة على اختلف ابن جرير, عن قبيصة بن ذؤيب, وأحكى أيض
عنه, وأوأجه هذا القول بعضهم بأنها وأسطى في العدد بين الرباعية
وأالثنائية, وأبأنها وأتر المفروأضات, وأبما جاء فيها من الفضلية, وأالله

أعلم.
وأقيل: إنها العشاء الخير, اختاره علي بن أحمد الواحدي في  

تفسيره المشهور, وأقيل: هي وأاحد من الخمس ل بعينها وأأبهمت
فيهن, كما أبهمت ليلة القدر في الحول أوأ الشهر أوأ العشر, وأيحكى
هذا القول عن سعيد بن المسيب وأشريح القاضي وأنافع مولى ابن

ًا عن زيد بن ثابت وأاختاره إمام عمر, وأالربيع بن خيثم, وأنقل أيض
الحرمين الجويني في نهايته.

وأقيل: بل الصلة الوسطى مجموع الصلوات الخمس, روأاه ابن  
ًا نظر, وأالعجب أن هذا أبي حاتم عن ابن عمر, وأفي صاحته أيض
القول اختاره الشيخ أبو عمروأ بن عبد البر النمري إمام ما وأراء

البحر, وأإنها لحدى الكبر إذا اختاره مع اطلعه وأحفظه ما لم يقم
عليه دليل من كتاب وأل سنة وأل أثر. وأقيل: إنها صالة العشاء وأصالة

الفجر. وأقيل: بل هي صالة الجماعة. وأقيل: صالة الجمعة. وأقيل
صالة الخوف. وأقيل: بل صالة عيد الفطر. وأقيل: بل صالة الضحى,

وأقيل: الوتر. وأقيل: الضحى. وأتوقف فيها آخروأن لما تعارضت
عندهم الدلة, وألم يظهر لهم وأجه الترجيح, وألم يقع الجماع على

ًا من زمان الصحابة وأإلى قول وأاحد, بل لم يزل النزاع فيها موجود
الَن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وأابن مثنى, قال: حدثنا
محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, قال: سمعت قتادة يحدثا عن سعيد
بن المسيب, قال: كان أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم
مختلفين في الصلة الوسطى هكذا وأشبك بين أصاابعه, وأكل هذه
القوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها, وأإنما المدار وأمعترك

النزاع في الصبح وأالعصر, وأقد ثبت السنة بأنها العصر فتعين
المصير إليها. وأقد روأى المام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم

الرازي رحمهما الله في كتاب الشافعي رحمه الله, حدثنا أبي
سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي, كل ما قلت

فكان عن النبي صالى الله عليه وأسلم. بخلف قولي مما يصح,
فحديث النبي صالى الله عليه وأسلم أوألى وأل تقلدوأني, وأكذاروأى

الربيع وأالزعفراني وأأحمد بن حنبل عن الشافعي, وأقال موسى أبو
الوليد بن أبي الجاروأد عن الشافعي: إذا صاح الحديث وأقلت قولً,
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فأنا راجع عن قولي وأقائل بذلك, فهذا من سيادته وأأمانته, وأهذا

نفس إخوانه من الئمة رحمهم الله, أن صالة الوسطى هي صالة
العصر, وأإن كان قد نص في الجديد وأغيره أنها الصبح لصحة

الحاديث أنها العصر, وأقد وأافقه على هذه الطريقة جماعة من
ًا, محدثي المذهب الشافعي, وأصامموا على أنها الصبح قولً وأاحد

قال الماروأدي: وأمنهم من حكى في المسألة قولين وألتقرير
المعارضات وأالجوابات موضع آخر غير هذا وأقد أفردناه على حدة

وألله الحمد وأالمنة.
وأقوله تعالى: {وأقوموا لله قانتين} أي خاشعين ذليلين مستكينين  

بين يديه, وأهذا المر مستلزم ترك الكلم في الصلة لمنافاته إياها,
وألهذا لما امتنع النبي صالى الله عليه وأسلم من الرد على ابن

ّلم عليه وأهو في الصلة, اعتذر إليه بذلك وأقال «إن مسعود حين س
الصلة لشغلً». وأفي صاحيح مسلم أنه صالى الله عليه وأسلم قال
لمعاوأية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلة «إن هذه الصلة

ل يصلح فيها شيء من كلم الناس, إنما هي التسبيح وأالتكبير وأذكر
الله», وأقال المام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد, عن

إسماعيل, حدثني الحارثا بن شبيل عن أبي عمروأ الشيباني, عن
زيد بن أرقم, قال: كان الرجل يكلم صااحبه في عهد النبي صالى

الله عليه وأسلم في الحاجة في الصلة, حتى نزلت هذه الَية
{وأقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت, روأاه الجماعة سوى ابن
ماجه من طرق عن إسماعيل به, وأقد أشكل هذا الحديث على

جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلم في الصلة
كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وأبعد الهجرة إلى أرض الحبشة,

كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح, قال: كنا
نسلم على النبي صالى الله عليه وأسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة
وأهو في الصلة فيرد علينا, قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد
علي, فأخذني ما قرب وأما بعد, فلما سلم قال «إني لم أرد عليك

إل أني كنت في الصلة, وأإن الله يحدثا من أمره ما يشاء, وأإن
مما أحدثا أن ل تكلموا في الصلة» وأقد كان ابن مسعود ممن

ًا وأهاجر إلى الحبشة, ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم أسلم قديم
فهاجر إلى المدينة, وأهذه الَية {وأقوموا لله قانتين} مدنية بل

خلف, فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: كان الرجل يكلم
أخاه في حاجته في الصلة, الخبار عن جنس الكلم, وأاستدل على

تحريم ذلك بهذه الَية بحسب ما فهمه منها, وأالله أعلم, وأقال
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آخروأن: إنما أراد أن ذلك قد وأقع بالمدينة بعد الهجرة إليها, وأيكون
ذلك قد أبيح مرتين وأحرم مرتين, كما اختار ذلك قوم من أصاحابنا
وأغيرهم, وأالوأل أظهر, وأالله أعلم, وأقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا

بشر بن الوليد, أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب, عن ابن
مسعود, قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلة, فمررت

برسول الله صالى الله عليه وأسلم فسلمت عليه, فلم يرد علي,
فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي صالى الله

عليه وأسلم صالته قال «وأعليك السلم أيها المسلم وأرحمة الله, إن
الله عز وأجل يحدثا من أمره ما يشاء, إذا كنتم في الصلة فاقنتوا
ًا فإذا أمنتم فاذكروأا وأل تكلموا» وأقوله {فإن خفتم فرجالً أوأركبان

الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون}, لما أمر تعالى عباده
بالمحافظة على الصلوات وأالقيام بحدوأدها, وأشدد المر بتأكيدها

ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه
ً الكمل, وأهي حال القتال وأالتحام الحرب, فقال {فإن خفتم فرجال

ًا يعني ًا} أي فصلوا على أي حال كان رجالً أوأ ركبان أوأ ركبان
مستقبلي القبلة وأغير مستقبليها, كما قال مالك عن نافع: أن ابن

عمر كان إذا سئل عن صالة الخوف وأصافها, ثم قال: فإن كان
ًا مستقبلي خوف أشد من ذلك صالوا رجالً على أقدامهم, أوأ ركبان

القبلة أوأ غير مستقبليها, قال نافع: ل أرى ابن عمر ذكر ذلك إل عن
النبي صالى الله عليه وأسلم, وأروأاه البخاري وأهذا لفظ مسلم,

وأروأاه البخاري من وأجه آخر عن ابن جريج, عن موسى بن عقبة,
عن نافع, عن ابن عمروأ عن النبي صالى الله عليه وأسلم نحوه أوأ
ًا عن ابن عمر, قال : فإن كان خوف أشد ًا منه, وألمسلم أيض قريب

ًء, وأفي حديث عبد الله بن ًا تومى إيما ًا أوأ قائم من ذلك, فصل راكب
أنيس الجهني لما بعثه النبي صالى الله عليه وأسلم إلى خالد بن
سفيان الهذلي ليقتله, وأكان نحو عرفة أوأ عرفات, فلما وأاجهه

حانت صالة العصر, قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصالي وأأنا
أوأمى إيماء الحديث بطوله روأاه أحمد وأأبو داوأد بإسناد جيد, وأهذا
من رخص الله التي رخص لعباده وأوأضعه الصَاار وأالغلل عنهم,

وأقد روأى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة, عن
ابن عباس, قال: في هذه الَية يصلي الراكب على دابته وأالراجل

على رجليه, قال وأروأي عن الحسن وأمجاهد وأمكحول وأالسدي
وأالحكم وأمالك وأالوأزاعي وأالثوري وأالحسن بن صاالح, نحو ذلك ـ
وأزاد: وأيومى برأسه أينما توجه, ثم قال: حدثنا أبي, حدثنا غسان,
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حدثنا داوأد يعني ابن علية عن مطرف, عن عطية, عن جابر بن عبد

الله, قال: إذا كانت المسايفة فليومى برأسه حيث كان وأجهه,
ًا}, وأروأي عن الحسن وأمجاهد وأسعيد فذلك قوله {فرجالً أوأ ركبان
بن جبير وأعطاء وأعطية وأالحكم وأحماد وأقتادة نحو ذلك, وأقد ذهب

المام أحمد فيما نص عليه إلى أن صالة الخوف تفعل في بعض
الحيان ركعة وأاحدة إذا تلحم الجيشان, وأعلى ذلك ينزل الحديث

الذي روأاه مسلم وأأبو داوأد وأالنسائي وأابن ماجه وأابن جرير من
حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ـ زاد مسلم

وأالنسائي وأأيوب بن عائذ ـ كلهما عن بكير بن الخنس الكوفي,
عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: فرض الله الصلة على لسان

ًا, وأفي السفر ركعتين, نبيكم صالى الله عليه وأسلم في الحضر أربع
وأفي الخوف ركعة, وأبه قال: الحسن البصري وأقتادة وأالضحاك
وأغيرهم. وأقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن مهدي عن
ًا وأقتادة عن صالة المسايفة, شعبة, قال: سألت الحكم وأحماد
فقالوا: ركعة, وأهكذا روأى الثوري عنهم سواء, وأقال ابن جرير

ًا: حدثني سعيد بن عمروأ السكوني, حدثنا بقية بن الوليد, حدثنا أيض
المسعودي, حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله, قال: صالة
الخوف ركعة. وأاختار هذا القول ابن جرير, وأقال البخاري: (باب

الصلة عند مناهضة الحصون وألقاء العدوأ). وأقال الوأزاعي: إن كان
تهيأ الفتح وألم يقدروأا على الصلة, صالوا إيماء كل امرى لنفسه,

فإن لم يقدروأا على اليماء أخروأا الصلة حتى ينكشف القتال,
وأيأمنوا فيصلوا ركعتين, فإن لم يقدروأا صالوا ركعة وأسجدتين, فإن

لم يقدروأا ل يجزيهم التكبير وأيؤخروأنها حتى يأمنوا. وأبه قال
مكحول, وأقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند

غضاءة الفجر وأاشتد اشتعال القتال, فلم يقدروأا على الصلة, فلم
نصل إل بعد ارتفاع النهار, فصليناها وأنحن مع أبي موسى, ففتح لنا.

قال أنس: وأما يسرني بتلك الصلة الدنيا وأما فيها. هذا لفظ
البخاري, ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صالى الله عليه

وأسلم صالة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس,
وأبقوله صالى الله عليه وأسلم بعد ذلك لصاحابه لما جهزهم إلى بني
قريظة «ل يصلين أحد منكم العصر إل في بني قريظة» فمنهم من

أدركته الصلة في الطريق فصلوا وأقالوا: لم يرد منا رسول الله
صالى الله عليه وأسلم إل تعجيل السير, وأمنهم من أدركته فلم يصل

ًا من إلى أن غربت الشمس في بني قريظة, فلم يعنف وأاحد
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الفريقين, وأهذا على اختيار البخاري لهذا القول, وأالجمهور على
خلفه, وأيعولون على أن صالة الخوف على الصفة التي وأرد بها

القرآن في سورة النساء, وأوأردت بها الحاديث, لم تكن مشروأعة
ًا بهذا في في غزوأة الخندق, وأإنما شرعت بعد ذلك, وأقد جاء مصرح
حديث أبي سعيد وأغيره, وأأما مكحول وأالوأزاعي وأالبخاري فيجيبون

بأن مشروأعية صالة الخوف بعد ذلك ل تنافي جواز ذلك, لن هذا
حال نادر خاص, فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صانيع الصحابة زمن

عمر في فتح تستر وأقد اشتهر وألم ينكر, وأ لله أعلم.
وأقوله {فإذا أمنتم فاذكروأا الله} أي أقيموا صالتكم كما أمرتم,  

فأتموا ركوعها وأسجودها وأقيامها وأقعودها وأخشوعها وأهجودها,
{كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} أي مثل ما أنعم عليكم وأهداكم

وأعلمكم ما ينفعكم في الدنيا وأالَخرة فقابلوه بالشكر وأالذكر,
كقوله بعد صالة الخوف {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلة إن الصلة
ًا} وأستأتي الحاديث االواردة في ًا موقوت كانت على المؤمنين كتاب

صالة الخوف وأصافاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: {وأإذا
كنت فيهم فأقمت لهم الصلة} الية.

َلى ِإ ًا  َتاع ِهْم ّم َوأاِج ّيًة لْز َوأصِا ًا  َوأاج َأْز َذُروأَن  َي َوأ ُكْم  ْوَن ِمن ّف َو َت ُي ِذيَن  ّل َوأا  **
ِفَي ْلَن  َع َف ِفي َما  ُكْم  ْي َل َع َناَح  َفلَ ُج ِإْن َخَرْجَن  َف ِإْخَراٍج  ْيَر  َغ ْوِل  ْلَح ا

َقاِت ّل َط ْلُم ِل َوأ ٌءم *   ِكي ٌءز َح ِزي َع ّلُه  َوأال ْعُروأٍف  ِهّن ِمن ّم ُفِس ْن ٌءع َأ َتا َم
ُكْم ّل َع َل ِه  ِت َيا ُكْم آ َل ّلُه  ّيُن ال َب ُي ِلَك  َذ َك ِقيَن *   ّت ْلُم َلى ا َع ًا  ّق ْعُروأِف َح ْلَم ِبا

ُلوَن ِق ْع  َت
قال الكثروأن: هذه الَية منسوخة بالتي قبلها, وأهي قوله   

ًا}. قال البخاري: حدثنا أمية {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأعشر
حدثنا يزيد بن زريع, عن حبيب, عن ابن أبي مليكة, قال ابن الزبير:

ًا} قد قلت لعثمان بن عفان {وأالذين يتوفون منكم وأيذروأن أزوأاج
نسختها الَية الخرى, فلم تكتبها أوأ تدعها, قال يا ابن أخي, ل أغير

ًا منه من مكانه. وأمعنى هذا الشكال الذي قاله ابن الزبير شيئ
لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالربعة الشهر فما الحكمة في

إبقاء رسمها مع زوأال حكمها, وأبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم
بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين, بأن هذا أمر توقيفي, وأأنا

وأجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها, فأثبتها حيث وأجدتها, قال
ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج بن
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محمد عن ابن جريج وأعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس
ًا وأصاية لزوأاجهم في قوله: {وأالذين يتوفون منكم وأيذروأن أزوأاج
ًا إلى الحول غير إخراج} فكان للمتوفى عنها زوأجها نفقتها متاع

وأسكناها في الدار سنة, فننسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أوأ
الربع مما ترك الزوأج, ثم قال: وأروأي عن أبي موسى الشعري
وأابن الزبير وأمجاهد وأإبراهيم وأعطاء وأالحسن وأعكرمة وأقتادة

وأالضحاك وأزيد بن أسلم وأالسدي وأمقاتل بن حيان وأعطاء
الخراساني وأالربيع بن أنس أنها منسوخة. وأروأي من طريق علي

بن أبي طلحة عن ابن عباس, قال: كان الرجل إذا مات وأترك
امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله, ثم أنزل الله بعد

ًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر {وأالذي يتوفون منكم وأيذروأن أزوأاج
ًا} فهذه عدة المتوفى عنها زوأجها, إل أن تكون حاملً, فعدتها وأعشر

أن تضع ما في بطنها, وأقال {وألهن الربع مما تركتم إن لم يكن
لكم وألد فإن كان لكم وألد فلهن الثمن مما تركتم} فبين ميراثا

المرأة وأترك الوصاية وأالنفقة, قال: وأروأي عن مجاهد وأالحسن
وأعكرمة وأقتادة وأالضحاك وأالربيع وأمقاتل بن حيان, قالوا: نسختها
ًا}. قال: وأروأي عن سعيد بن المسيب, قال: {أربعة أشهر وأعشر

نسختها التي في الحزاب {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات}
الَية, (قلت) وأروأي عن مقاتل وأقتادة أنها منسوخة بآية الميراثا,

وأقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه, حدثنا روأح, حدثنا شبل عن
ًا} ابن أبي نجيح, عن مجاهد {وأالذين يتوفون منكم وأيذروأن أزوأاج
قال: كانت هذه للمعتدة, تعتد عند أهل زوأجها وأاجب. فأنزل الله
ًا إلى ًا وأصاية لزوأاجهم متاع {وأالذين يتوفون منكم وأيذروأن أزوأاج

الحول غير إخراج, فإن خرجن فل جناح عليكم فيما فعلن في
أنفسهم من معروأف} قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر

وأعشرين ليلة, وأصاية إن شاءت سكنت في وأصايتها, وأإن شاءت
خرجت, وأهو قول الله {غير إخراج فإن خرجن فل جناح عليكم}

فالعدة كما هي وأاجب عليها, زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله, وأقال
عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الَية عدتها عند أهلها, فتعتد
حيث شاءت, وأهو قول الله تعالى: {غير إخراج} قال عطاء: إن

شاءت اعتدت عند أهلها وأسكنت في وأصايتها, وأإن شاءت خرجت,
لقول الله {فل جناح عليكم فيما فعلن} قال عطاء: ثم جاء

الميراثا, فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت, وأل سكنى لها, ثم
أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول, الذي
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عول عليه مجاهد وأعطاء, من أن هذه الَية لم تدل على وأجوب

ًا بالربعة العتداد سنة, كما زعمه الجمهور, حتى يكون ذلك منسوخ
الشهر وأعشر, وأإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصااة

بالزوأجات بأن يمكّن من السكنى في بيوت أزوأاجهن بعد وأفاتهم
حولً كاملً إن اخترن ذلك, وألهذا قال {وأصاية لزوأاجهم} أي

يوصايكم الله بهن وأصاية كقوله {يوصايكم الله في أوألدكم} الَية,
وأقوله: {وأصاية من الله} وأقيل: إنما انتصب على معنى فلتوصاوا

لهن وأصاية وأقرأ آخروأن بالرفع وأصاية على معنى كتب عليكم وأصاية
وأاختارها ابن جرير, وأل يمنعنه من ذلك لقوله {غير إخراج} فأما إذا

انقضت عدتهن بالربعة أشهر وأالعشر, أوأ بوضع الحمل, وأاخترن
الخروأج وأالنتقال من ذلك المنزل, فإنهن ل يمنعن من ذلك لقوله

{فإن خرجن فل جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروأف}
وأهذا القول له اتجاه, وأفي اللفظ مساعدة له, وأقد اختاره جماعة

منهم المام أبو العباس بن تيمية وأرده آخروأن, منهم الشيخ أبو
عمر بن عبد البر, وأقول عطاء وأمن تابعه, على أن ذلك منسوخ

بآية الميراثا, إن أرادوأا ما زاد على الربعة أشهر وأالعشر فمسلم,
وأإن أرادوأا أن سكنى الربعة أشهر وأعشر ل تجب في تركة الميت,
فهذا محل خلف بين الئمة وأهما قولن للشافعي رحمه الله, وأقد
استدلوا على وأجوب السكنى في منزل الزوأج, بما روأاه مالك في
موطئه, عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب
بنت كعب بن عجرة, أن الفريعة بنت مالك بن سنان وأهي أخت

أبي سعيد الخدري, رضي الله عنهما, أخبرتها أنها جاءت إلى رسول
الله صالى الله عليه وأسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة,

فإن زوأجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف
القدوأم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة, فإن زوأجي لم يتركني في
مسكن يملكه وأل نفقة, قالت: فقال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني

رسول الله صالى الله عليه وأسلم أوأ أمر بي فنوديت له فقال
«كيف قلت» ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن زوأجي,
فقال «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت
ًا, قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل فيه أربعة أشهر وأعشر

إلي فسألني عن ذلك, فأخبرته فاتبعه وأقضى به, وأكذا روأاه أبو
ًا داوأد وأالترمذي وأالنسائي من حديث مالك به. وأروأاه النسائي أيض
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وأابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به, وأقال الترمذي:

حسن صاحيح.
ًا على المتقين} قال عبد   وأقوله {وأللمطلقات متاع بالمعروأف حق

ًا بالمعروأف الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى: {متاع
ًا على المحسنين} قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت, وأإن حق

شئت لم أفعل, فأنزل الله هذه الَية {وأللمطلقات متاع بالمعروأف
ًا على المتقين} وأقد استدل بهذه الَية, من ذهب من العلماء, حق
ًا إلى وأجوب المتعة لكل مطلقة, سواء كانت مفوضة, أوأ مفروأض

لها, أوأ مطلقة قبل المسيس, أوأ مدخولً بها, وأهو قول عن
الشافعي رحمه الله, وأإليه ذهب سعيد بن جبير, وأغيره من السلف,
ًا, يخصص من هذا العموم وأاختاره ابن جرير, وأمن لم يوجبها مطلق

مفهوم قوله تعالى: {ل جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
تمسوهّن أوأ تفرضوا لهّن فريضة وأمتعوهن على الموسع قدره

ًا على المحسنين} وأأجاب ًا بالمعروأف حق وأعلى المقتر قدره متاع
الوألون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم, فل تخصيص على

.المشهور المنصوص, وأالله أعلم
ـ وأقوله {كذلك يبين الله لكم آياته} أي في إحلله وأتحريمه  

وأفروأضه وأحدوأده, فيما أمركم وأنهاكم عنه, بينه وأوأضحه وأفسره,
وألم يتركه مجملً في وأقت احتياجكم إليه {لعلكم تعقلون} أي

.تفهمون وأتتدبروأن
 »

ْوِت ْلَم َذَر ا ٌءف َح ُلو ُأ ُهْم  َوأ ِهْم  ِر َيا ِد ْا ِمن  ِذيَن َخَرُجو ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ  **
ّناِس َلى ال َع َفْضٍل  ُذوأ  َل ّلَه  ِإّن ال ُهْم  َيا َأْح ُثّم  ْا  ُتو ّلُه ُمو ُهُم ال َل َقاَل  َف

َأّن ْا  َو َلُم ْع َوأا ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ْا  ُلو ِت َقا َوأ ُكُروأَن *   َيْش ّناِس لَ  َثَر ال ْك َأ ِكّن  َلـ َوأ
َفُه ُيَضاِع َف ًا  ًا َحَسن َقْرض ّلَه  ِرُض ال ْق ُي ِذي  ّل َذا ا ٌءم *  ّمن  ِلي َع ٌءع  ّلَه َسِمي ال

ُعوَن  ُتْرَج ِه  ْي َل ِإ َوأ ْبُسُط  َي َوأ ِبُض  ْق َي ّلُه  َوأال ًة  ِثيَر َك ًا  َعاف َأْض َلُه 
روأي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلف, وأعنه كانوا ثمانية   

ًا, آلف وأقال أبو صاالح: تسعة آلف, وأعن ابن عباس أربعون ألف
ًا. وأروأى ابن وأقال وأهب بن منبه وأأبو مالك: كانوا بضعة وأثلثين ألف
أبي حاتم عن ابن عباس, قال: كانوا أهل قرية يقال لها داوأردان.

وأأبو صاالح وأزاد من قبل وأاسط, وأقال سعيد بن وأكذا قال السدي
عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات, وأقال ابن جريج عن عطاء قال:

هذا مثل. وأقال علي بن عاصام: كانوا من أهل داوأردان قرية على
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فرسخ من قبل وأاسط. وأقال وأكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا

سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي, عن المنهال بن عمروأ
السدي, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {ألم تر إلى الذين

خرجوا من ديارهم وأهم ألوف حذر الموت} قال: كانوا أربعة آلف
ًا ليس بها موت حتى إذا ًا من الطاعون قالوا: نأتي أرض خرجوا فرار

كانوا بموضع كذا وأكذا قال الله لهم {موتوا} فماتوا, فمر عليهم
نبي من النبياء, فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم, فذلك قوله عز وأجل

{ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وأهم ألوف حذر الموت}
الَية. وأذكر غير وأاحد من السلف, أن هؤلء القوم, كانوا أهل بلدة

في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم, وأأصاابهم بها وأباء شديد,
ًا أفيح, ًا من الموت, هاربين إلى البرية, فنزلوا وأادي فخرجوا فرار

فملؤوأا ما بين عدوأتيه, فأرسل الله إليهم ملكين, أحدهما من أسفل
الوادي, وأالَخر من أعله, فصاحا بهم صايحة وأاحدة, فماتوا عن

آخرهم موتة رجل وأاحد, فحيزوأا إلى حظائر, وأبني عليهم جدران
وأقبور, وأفنوا وأتمزقوا وأتفرقوا, فلما كان بعد دهر, مّر بهم نبي من

أنبياء بني إسرائيل, يقال له حزقيل, فسأل الله أن يحييهم على
يديه, فأجابه إلى ذلك, وأأمره أن يقول: أيتها العظام البالية, إن الله

يأمرك أن تجتمعي, فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض, ثم
ًا ًا وأعصب أمره فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحم

ًا, فكان ذلك وأهو يشاهد, ثم أمره فنادى: أيتها الروأاح, إن الله وأجلد
يأمرك أن ترجع كل روأح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا

ًء ينظروأن قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وأهم يقولون: أحيا
سبحانك ل إله إل أنت. وأكان في إحيائهم عبرة وأدليل قاطع على

وأقوع المعاد الجسماني يوم القيامة, وألهذا قال: {إن الله لذوأ فضل
على الناس}, أي فيما يريهم من الَيات الباهرة وأالحجج القاطعة
وأالدللت الدامغة {وألكن أكثر الناس ل يشكروأن} أي ل يقومون
بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم وأدنياهم. وأفي هذه القصة

عبرة وأدليل, على أنه لن يغني حذر من قدر, وأأنه ل ملجأ من الله
ًا لطول الحياة, ًا من الوباء, طلب إل إليه, فإن هؤلء خرجوا فرار

ًا في آن وأاحد. وأمن فعوملوا بنقيض قصدهم, وأجاءهم الموت سريع
هذا القبيل, الحديث الصحيح الذي روأاه المام أحمد: حدثنا إسحاق

بن عيسى, أخبرنا مالك وأعبد الرزاق, أخبرنا معمر كلهما عن
الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن

عبد الله بن الحارثا بن نوفل, عن عبد الله بن عباس, أن عمر بن
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الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ, لقيه أمراء الجناد أبو

عبيدة بن الجراح وأأصاحابه, فأخبروأه أن الوباء قد وأقع بالشام,
ًا لبعض فذكر الحديث, فجاءه عبد الرحمن بن عوف, وأكان متغيب

ًا, سمعت رسول الله صالى الله حاجته فقال: إن عندي من هذا علم
ًا منه, عليه وأسلم يقول: «إذا كان بأرض وأأنتم بها فل تخرجوا فرار

وأإذا سمعتم به بأرض فل تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف,
وأأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى

لبعضه. قال أحمد: حدثنا حجاج وأيزيد العمي, قال: أخبرنا ابن أبي
ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد

الرحمن بن عوف أخبر عمر وأهو في الشام عن النبي صالى الله
عليه وأسلم «أن هذا السقم عذب به المم قبلكم فإذا سمعتم به

ًا» في أرض, فل تدخلوها, وأإذا وأقع بأرض وأأنتم بها فل تخرجوا فرار
قال: فرجع عمر من الشام, وأأخرجاه في الصحيحين من حديث

مالك, عن الزهري بنحوه. وأقوله: {وأقاتلوا في سبيل الله وأاعلموا
أن الله سميع عليم} أي كما أن الحذر ل يغني من القدر, كذلك

الفرار من الجهاد وأتجنبه, ل يقرب أجل وأل يبعده, بل الجل
المحتوم وأالرزق المقسوم مقدر مقنن ل يزاد فيه وأل ينقص منه,

كما قال تعالى: {الذين قالوا لخوانهم وأقعدوأا: لو أطاعونا ما قتلوا,
قل فادرؤوأا عن أنفسكم الموت إن كنتم صاادقين}, وأقال تعالى:
{وأقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لول أخرتنا إلى أجل قريب, قل
متاع الدنيا قليل وأالَخرة خير لمن اتقى وأل تظلمون فتيل * أينما

تكونوا يدرككم الموت وألو كنتم في بروأج مشيدة} وأروأينا عن أمير
الجيوش, وأمقدم العساكر, وأحامي حوزة السلم, وأسيف الله

المسلول على أعدائه: أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه,
ًا. وأما أنه قال وأهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وأكذا موقف
من عضو من أعضائي إل وأفيه رمية أوأ طعنة أوأ ضربة وأها أنا ذا

أموت على فراشي كما يموت العير, فل نامت أعين الجبناء ـ يعني
أنه يتألم لكونه ما مات قتيلً في الحرب, وأيتأسف على ذلك, وأيتألم

ًا أن يموت على فراشه. وأقوله: {من ذا الذي يقرض الله قرض
ًا كثيرة}, يحث تعالى عباده على النفاق ًا فيضاعفه له أضعاف حسن
في سبيل الله, وأقد كرر تعالى هذه الَية في كتابه العزيز في غير

موضع, وأفي حديث النزوأل أنه يقول تعالى: «من يقرض غير عديم
وأل ظلوم» وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا خلف
بن خليفة, عن حميد العرج, عن عبد الله بن الحارثا, عن عبد الله
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ًا ًا حسن بن مسعود, قال: لما نزلت {من ذا الذي يقرض الله قرض

فيضاعفه له}, قال أبو الدحداح النصاري: يا رسول الله, وأإن الله
عز وأجل ليريد منا القرض ؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرني

يدك يا رسول الله. قال: فناوأله يده, قال: فإني قد أقرضت ربي
عز وأجل حائطي, قال: وأحائط له فيه ستمائة نخلة, وأأم الدحداح
فيه وأعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت:

لبيك. قال: اخرجي, فقد أقرضته ربي عز وأجل. وأقد روأاه ابن
مردوأيه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه, عن عمر

ًا} روأي عن ًا حسن ًا بنحوه, وأقوله: {قرض رضي الله عنه مرفوع
عمر وأغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله, وأقيل: هو النفقة

على العيال, وأقيل: هو التسبيح وأالتقديس. وأقوله: {فيضاعفه له
ًا كثيرة} كما قال تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في أضعاف
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة

وأالله يضاعف لمن يشاء} الَية, وأسيأتي الكلم عليها. وأقال المام
أحمد: حدثنا يزيد, أخبرنا مبارك بن فضالة, عن علي بن زيد, عن

أبي عثمان النهدي, قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه, فقلت له:
إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة, قال: وأما
أعجبك من ذلك, لقد سمعته من النبي صالى الله عليه وأسلم يقول

«إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» هذا حديث غريب,
وأعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير, لكن روأاه ابن أبي حاتم من

وأجه آخر فقال: حدثنا أبو خلد سليمان بن خلد المؤدب, حدثنا
يونس بن محمد المؤدب, حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد
الجصاص عن أبي عثمان النهدي, قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة
ًا, قال: وأقدمت بعده, فإذا أهل لبي هريرة مني, فقدم قبلي حاج
البصرة يأثروأن عنه أنه قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم, يقول «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت:
وأيحكم, وأالله ما كان أحد أكثر مجالسة لبي هريرة مني, فما
سمعت هذا الحديث, قال: فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد

ًا, فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث, فلقيته انطلق حاج
لهذا, فقلت: يا أبا هريرة, ما حديث سمعت أهل البصرة يأثروأن

عنك ؟ قال: ما هو ؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف
الحسنة ألف ألف حسنة, قال: يا أبا عثمان, وأما تعجب من ذا,
ًا فيضاعفه له ًا حسن وأالله يقول {من ذا الذي يقرض الله قرض

ًا كثيرة} وأيقول {وأما متاع الحياة الدنيا في الَخرة إل أضعاف
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قليل} ؟ وأالذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم, يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة». وأفي
معنى هذا الحديث ما روأاه الترمذي وأغيره من طريق عمروأ بن

دينار, عن سالم, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب, أن رسول الله
ًا من السواق فقال: ل صالى الله عليه وأسلم, قال «من دخل سوق

إله إل الله وأحده لشريك له, له الملك وأله الحمد, وأهو على كل
شيء قدير ـ كتب الله له ألف ألف حسنة, وأمحا عنه ألف ألف

سيئة» الحديث, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن
إبراهيم بن بسام, حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن
المسيب, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لما نزلت {مثل الذين

ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل} إلى
آخرها, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «رب زد أمتي»,

ًا ًا فيضاعفه له أضعاف ًا حسن فنزلت {من ذا الذي يقرض الله قرض
كثيرة}. قال «رب زد أمتي», فنزلت {إنما يوفى الصابروأن أجرهم

ًا. عن كعب الحبار: أنه بغير حساب}. وأروأى ابن أبي حاتم أيض
جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلً يقول: من قرأ {قل هو الله

أحد} مرة وأاحدة, بنى الله له عشرة آلف ألف غرفة من دّر
وأياقوت في الجنة, أفأصادق ذلك ؟ قال: نعم, أوأ عجبت من ذلك ؟
قال: نعم, وأعشرين ألف ألف وأثلثين ألف ألف وأما ل يحصي ذلك
ًا فيضاعفه له ًا حسن إل الله, ثم قرأ {من ذا الذي يقرض الله قرض

ًا كثيرة} فالكثير من الله ل يحصى وأقوله {وأالله يقبض أضعاف
وأيبسط} أي أنفقوا وأل تبالوا, فا لله هو الرازق يضيق على من

يشاء من عباده في الرزق, وأيوسعه على آخرين, له الحكمة البالغة
في ذلك {وأإليه ترجعون} أي يوم القيامة.

ِبّي َن ِل ْا  ُلو َقا ْذ  ِإ ِد ُموَسَى  ْع َب ِئيَل ِمن  ِإْسَرا ِنَي  َب ِل ِمن  ْلَم َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ  **
ِتَب ُك ِإن  ُتْم  ْي َعَس َهْل  َقاَل  ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ِتْل  َقا ّن ًا  ِلك َنا َم َل َعْث  ْب ُهُم ا ّل
ْد َق َوأ ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ِتَل  َقا ُن َألّ  َنآ  َل َوأَما  ْا  ُلو َقا ْا  ُلو ِت َقا ُت َألّ  َتاُل  ِق ْل ُكُم ا ْي َل َع

ُهْم ْن ِليلً ّم َق ِإلّ  ْا  ْو ّل َو َت َتاُل  ِق ْل ِهُم ا ْي َل َع ِتَب  ُك َلّما  َف َنا  ِئ َنآ ْب َأ َوأ َنا  ِر َيا ِد َنا ِمن  ِرْج ُأْخ

ِلِميَن  ّظا ِبال ٌءم  ِلي َع ّلُه  َوأال
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون   

قال ابن جرير: يعني ابن أفرايم بن يوسف بن يعقوب, وأهذا القول
بعيد لن هذا كان بعد موسى بدهر طويل, وأكان ذلك في زمان داوأد
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عليه السلم, كما هو مصرح به في القصة, وأقد كان بين داوأد
وأموسى ما ينيف عن ألف سنة, وأالله أعلم وأقال السدي: هو

شمعون. وأقال مجاهد: هو شمويل عليه السلم, وأكذا قال محمد
بن إسحاق عن وأهب بن منبه: وأهو شمريل بن بالي بن علقمة بن

ترخام بن اليهد بن بهرض بن علقمة بن ماجب بن عموصاا بن
عزريا بن صافية بن علقمة بن أبي ياشف بن قاروأن بن يصهر بن

قاهث بن لوأي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلم.
وأقال وأهب بن منبه وأغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه

السلم على طريق الستقامة مدة من الزمان, ثم أحدثوا الحداثا,
وأعبد بعضهم الصانام, وألم يزل بين أظهرهم من النبياء من يأمرهم

بالمعروأف, وأينهاهم عن المنكر, وأيقيمهم على منهج التوراة, إلى
أن فعلوا ما فعلوا, فسلط الله عليهم أعداءهم, فقتلوا منهم مقتلة
ًا كثيرة, وألم يكن أحد ًا, وأأخذوأا منهم بلد ًا كثير عظيمة, وأأسروأا خلق

يقاتلهم إل غلبوه, وأذلك أنهم كان عندهم التوراة, وأالتابوت الذي
ًا لخلفهم عن سلفهم إلى كان في قديم الزمان, وأكان ذلك موروأث
موسى الكليم عليه الصلة وأالسلم, فلم يزل بهم تماديهم على

الضلل حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروأب, وأأخذوأا
التوراة من أيديهم, وألم يبق من يحفظها فيهم إل القليل, وأانقطعت

النبوة من أسباطهم, وألم يبق من سبط لوأي الذي يكون فيه
النبياء إل امرأة حامل من بعلها وأقد قتل, فأخذوأها فحبسوها في
ًا لهم, وألم تزل ًا يكون نبي بيت, وأاحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلم
ًا, فسمع الله لها وأوأهبها المرأة تدعو الله عز وأجل أن يرزقها غلم

ًا, فسمته شمويل, أي سمع الله دعائي, وأمنهم من يقول: غلم
ًا شمعون, وأهو بمعناه, فشب ذلك الغلم, وأنشأ فيهم, وأأنبتها لله نبات

ًا, فلما بلغ سن النبياء أوأحى الله إليه, وأأمره بالدعوة إليه حسن
ًا يقاتلون وأتوحيده, فدعا بني إسرائيل, فطلبوا منه أن يقيم لهم ملك
ًا قد باد فيهم, فقال لهم النبي: فهل معه أعداءهم, وأكان الملك أيض

ًا أل تقاتلوا وأتفوا بما التزمتم من عسيتم إن أقام الله لكم ملك
القتال معه, {قالوا وأما لنا أل نقاتل في سبيل الله وأقد أخرجنا من

ديارنا وأأبنائنا} أي وأقد أخذت منا البلد وأسبيت الوألد, قال الله
تعالى: {فلما كتب عليهم القتال تولوا إل قليلً منهم وأالله عليم

بالظالمين} أي ما وأفوا بما وأعدوأا بل نكل عن الجهاد أكثرهم, وأالله
عليم بهم.
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ّنَى َأ ْا  َو ُل َقا ًا  ِلك ُلوَت َم َطا ُكْم  َل َعَث  َب ْد  َق ّلَه  ِإّن ال ُهْم  ّي ِب َن ُهْم  َل َقاَل  َوأ  **
َعًة ّمَن ْؤَت َس ُي َلْم  َوأ ْنُه  ْلِك ِم ْلُم ِبا ّق  َأَح َنْحُن  َوأ َنا  ْي َل َع ْلُك  ْلُم َلُه ا ُكوُن  َي

ِم ْلِجْس َوأا ِم  ْل ِع ْل ِفي ا َطًة  َبْس ُه  َد َوأَزا ُكْم  ْي َل َع ُه  َفا َط ّلَه اصْا ِإّن ال َقاَل  ْلَماِل  ا
ٌءم    أي لما طلبوا من ِلي َع ٌءع  َوأاِس ّلُه  َوأال ُء  َيَشآ َكُه َمن  ْل ِتي ُم ْؤ ُي ّلُه  َوأال
ًا منهم, فعين لهم طالوت, وأكان رجلً من نبيهم أن يعين لهم ملك

أجنادهم, وألم يكن من بيت الملك فيهم, لن الملك كان في سبط
يهوذا, وألم يكن هذا من ذلك السبط, فلهذا قالوا: {أنى يكون له
ًا علينا {وأنحن أحق بالملك منه الملك علينا}, أي كيف يكون ملك

وألم يؤت سعة من المال} أي هو مع هذا فقير ل مال له يقوم
ًا, وأهذا اعتراض بالملك, وأقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء, وأقيل: دباغ
منهم على نبيهم وأتعنت, وأكان الوألى بهم طاعة وأقول معروأف, ثم

قد أجابهم النبي قائلً: {إن الله اصاطفاه عليكم} أي اختاره لكم
من بينكم, وأالله أعلم به منكم, يقول: لست أنا الذي عينته من

تلقاء نفسي, بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك, {وأزاده بسطة
في العلم وأالجسم} أي وأهو مع هذا, أعلم منكم, وأأنبل, وأأشكل

ًا ًا في الحرب وأمعرفة بها, أي أتم علم منكم, وأأشد قوة وأصابر
وأقامة منكم, وأمن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وأشكل حسن

 ثم قال {وأالله يؤتي ملكه من¹وأقوة شديدة في بدنه وأنفسه
ُيسأل عما يفعل, وأهم يشاء} أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل, وأل 

يسألون لعلمه وأحكمته وأرأفته بخلقه, وألهذا قال {وأالله وأاسع
عليم} أي هو وأاسع الفضل, يختص برحمته من يشاء, عليم بمن

يستحق الملك ممن ل يستحقه.

ٌءة ّمن َن ِكي ِه َس ِفي ُبوُت  ّتا ُكُم ال َي ِت أ
ْ َي َأن  ِه  ِك ْل َيَة ُم ِإّن آ ُهْم  ّي ِب ِن ُهْم  َل َقاَل  َوأ  **

ِفي ِإّن  َكُة  ِئ ْلَملَ ُلُه ا َتْحِم َهاُروأَن  َوأآُل  َتَرَك آُل ُموَسَى  ٌءة ّمّما  ّي ِق َب َوأ ُكْم  ّب ّر
ِنيَن ْؤِم ُتم ّم ْن ُك ِإن  ُكْم  ّل َيًة  َ ِلَك ل  َذ

يقول لهم نبيهم: إن علمة بركة ملك طالوت عليكم, أن يرد الله   
عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم {فيه سكينة من ربكم} قيل

معناه وأقار وأجللة. قال عبد الرزاق عن معمر, عن قتادة {فيه
سكينة} أي وأقار: وأقال الربيع: رحمة, وأكذا روأي عن العوفي, عن

ابن عباس. وأقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله {فيه سكينة
من ربكم} ؟ قال: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه, وأكذا
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قال الحسن البصري. وأقيل: السكينة طست من ذهب, كانت

تغسل فيه قلوب النبياء, أعطاها الله موسى عليه السلم, فوضع
فيها اللواح, وأروأاه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس, وأقال

سفيان الثوري, عن سلمة بن كهيل, عن أبي الحوص, عن علي,
قال: السكينة لها وأجه كوجه النسان, ثم هي روأح هفافة. وأقال ابن

جرير, حدثني المثنى, حدثنا أبو داوأد, حدثنا شعبة وأحماد بن سلمة
وأأبو الحواص, كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة, عن علي,
قال: السكينة ريح خجوج, وألها رأسان. وأقال مجاهد: لها جناحان

وأذنب. وأقال محمد بن إسحاق, عن وأهب بن منبه: السكينة رأس
هرة ميتة إذا صارخت في التابوت بصراخ هر, أيقنوا بالنصر,

وأجاءهم الفتح. وأقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله, أنه سمع
وأهب بن منبه يقول: السكينة روأح من الله تتكلم, إذا اختلفوا في

شيء تكلم, فتخبرهم ببيان ما يريدوأن.
ـ وأقوله {وأبقية مما ترك آل موسى وأآل هاروأن} قال ابن جرير:  

أخبرنا ابن مثنى, حدثنا أبو الوليد, حدثنا حماد عن داوأد بن أبي هند,
عن عكرمة, عن ابن عباس, في هذه الَية {وأبقية مما ترك موسى

وأآل هاروأن} قال: عصاه, وأرضاض اللواح, وأكذا قال قتادة
وأالسدي وأالربيع بن أنس وأعكرمة, وأزاد: وأالتوراة. قال أبو صاالح

{وأبقية مما ترك آل موسى} يعني عصا موسى, وأعصا هاروأن,
وألوحين من التوراة, وأالمن. وأقال عطية بن سعد: عصا موسى,

وأعصا هاروأن, وأثياب موسى, وأثياب هاروأن, وأرضاض اللواح. وأقال
عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله {وأبقية مما ترك آل موسى

وأآل هاروأن}, فقال: منهم من يقول: قفيز من مّن, وأرضاض
اللواح, وأمنهم من يقول: العصا وأالنعلن.

ـ وأقوله {تحمله الملئكة} قال ابن جريح: قال ابن عباس: جاءت  
الملئكة تحمل التابوت بين السماء وأالرض حتى وأضعته بين يدي

طالوت وأالناس ينظروأن, قال السدي: أصابح التابوت في دار
طالوت, فآمنوا بنبوة شمعون, وأأطاعوا طالوت. وأقال عبد الرزاق,

عن الثوري, عن بعض أشياخه, جاءت به الملئكة تسوقه على
عجلة على بقرة, وأقيل: على بقرتين. وأذكر غيره: أن التابوت كان
بأريحا, وأكان المشركون لما أخذوأه وأضعوه في بيت آلهتهم تحت
صانمهم الكبير فأصابح التابوت على رأس الصنم فانزلوه فوضعوه

تحته, فأصابح كذلك, فسمروأه تحته, فأصابح الصنم مكسور القوائم,
ًا, فعلموا أن هذا أمر من الله ل قبل لهم به, فأخرجوا ملقى بعيد
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التابوت من بلدهم, فوضعوه في بعض القرى, فاصااب أهلها داء في

رقابهم, فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوأه إلى بني
إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء, فحملوه على بقرتين فسارتا

به, ل يقربه أحد إل مات, حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل,
فكسرتا النيرين وأرجعتا, وأجاء بنو إسرائيل فأخذوأه, فقيل: إنه

تسلمه داوأد عليه السلم, وأإنه لما قام إليهما خجل من فرحه بذلك,
وأقيل: شابان منهم, فالله أعلم وأقيل: كان التابوت بقرية من قرى

فلسطين يقال لها أزدرد.
وأقوله {إن في ذلك لَية لكم} أي على صادقي فيما جئتكم به من  

النبوة, وأفيما أمرتكم به من طاعة طالوت {إن كنتم مؤمنين} أي
.با لله وأاليوم الَخر

ِرَب َفَمن َش ٍر  َه َن ِب ُكْم  ِلي َت ْب ّلَه ُم ِإّن ال َقاَل  ِد  ُنو ْلُج ِبا ُلوُت  َطا َفَصَل  َلّما  َف  **
ِه ِد َي ِب َفًة  ُغْر َتَرَف  ْغ ِإلّ َمِن ا ّنَي  ّنُه ِم ِإ َف َعْمُه  ْط َي ّلْم  َوأَمن  ّني  ْيَس ِم َل َف ْنُه  ِم

َو ُه ُه  َوأَز َلّما َجا َف ُهْم  ْن ِليلً ّم َق ِإلّ  ْنُه  ْا ِم ُبو ِر َ َفَش ْا ل ُلو َقا َعُه  ْا َم ُنو ِذيَن آَم ّل َوأا
ِه ّل ْا ال ُقو َ ُهْم ُمل ّن أ

َ ّنوَن  ُظ َي ِذيَن  ّل َقاَل ا ِه  ِد َوأُجنو ُلوَت  ِبَجا ْوَم  َي ْل َنا ا َل َقَة  َطا
ِريَن ِب َع الّصا ّلُه َم َوأال ِه  ّل ْذِن ال ِإ ِب ًة  ِثيَر َك ٍة  َئ ِف َبْت  َل َغ ٍة  َل ِلي َق ٍة  َئ ِف  َكم ّمن 

ًا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في    يقول تعالى مخبر
جنوده, وأمن أطاعه من مل بني إسرائيل, وأكان جيشه يومئذ فيما
ًا, فالله أعلم, أنه قال {إن الله مبتليكم} ذكره السدي ثمانين ألف

أي مختبركم بنهر, قال ابن عباس وأغيره: وأهو نهر بين الردن
وأفلسطين, يعني نهر الشريعة المشهور, {فمن شرب منه فليس
مني} أي فل يصحبني اليوم في هذا الوجه {وأمن لم يطعمه فإنه

مني إل من اغترف غرفة بيده}, أي فل بأس عليه, قال الله تعالى:
{ فشربوا منه إل قليل منهم} قال ابن جريج: قال ابن عباس: من
اغترف منه بيده روأي, وأمن شرب منه لم يروأ. وأكذا روأاه السدي

عن أبي مالك, عن ابن عباس: وأكذا قال قتادة وأابن شوذب, وأقال
ًا, ًا, فشرب منه ستة وأسبعون ألف السدي: كان الجيش ثمانين ألف
وأتبقى معه أربعة آلف, كذا قال. وأقد روأى ابن جرير من طريق

إسرائيل وأسفيان الثوري وأمسعر بن كدام عن أبي إسحاق
السبيعي عن البراء بن عازب, قال: كنا نتحدثا أن أصاحاب محمد
صالى الله عليه وأسلم, الذين كانوا يوم بدر ثلثمائة وأبضعة عشر

على عدة أصاحاب طالوت الذين جازوأا معه النهر, وأما جازه معه إل
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مؤمن, وأروأاه البخاري عن عبد الله بن رجاء, عن إسرائيل بن

يونس, عن أبي إسحاق, عن جده, عن البراء بنحوه, وألهذا قال
تعالى: { فلما جاوأزه هو وأالذين آمنوا معه قالوا ل طاقة لنا اليوم
بجالوت وأجنوده} أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوأهم لكثرتهم,

فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وأعد الله حق, فإن النصر من عند
الله ليس عن كثرة عدد وأل عدد. وألهذا قالوا{ كم من فئة قليلة

غلبت فئة كثيرة بإذن الله وأالله مع الصابرين}.

ّبْت َث َوأ ًا  ْبر َنا صَا ْي َل َع ْغ  ِر ْف َأ َنآ  ّب ْا َر ُلو َقا ِه  ِد ُنو َوأُج ُلوَت  ِلَجا ْا  َبَرُزوأ َلّما  َوأ  **
َتَل َق َوأ ِه  ّل ْذِن ال ِإ ِب ُهْم  َهَزُمو َف ِريَن *   ِف َكا ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َع َنا  ْنُصْر َوأا َنا  َداَم ْق َأ

ُع ْف َد ْولَ  َل َوأ ُء  َيَشآ ّلَمُه ِمّما  َع َوأ ْكَمَة  ْلِح َوأا ْلَك  ْلُم ّلُه ا ُه ال َتا َوأآ ُلوَت  ُد َجا ُوأ َدا
َلى َع َفْضٍل  ُذوأ  ّلَه  ِكّن ال َلـ َوأ َدِت الْرُض  َفَس َل ْعٍض  َب ِب ُهْم  ْعَض َب ّناَس  ِه ال ّل ال
ِليَن  ْلُمْرَس َلِمَن ا ّنَك  ِإ َوأ ّق  ْلَح ِبا ْيَك  َل َع َها  ُلو ْت َن ِه  ّل َياُت ال ْلَك آ ِت َلِميَن *   َعا ْل ا

أي لما وأاجه حزب اليمان, وأهم قليل من أصاحاب طالوت,   
لعدوأهم أصاحاب جالوت, وأهم عدد كثير {قالوا ربنا أفرغ علينا

ًا من عندك {وأثبت أقدامنا} أي في لقاء ًا} أي أنزل علينا صابر صابر
}.العداء, وأجنبنا الفرار وأالعجز {وأانصرنا على القوم الكافرين

قال الله تعالى: {فهزموهم بإذن الله} أي غلبوهم وأقهروأهم  
بنصر الله لهم {وأقتل داوأد جالوت} ذكروأا في السرائيليات أنه

قتله بمقلع كان في يده, رماه به فأصاابه فقتله, وأكان طالوت قد
وأعده إن قتل جالوت أن يزوأجه ابنته, وأيشاطره نعمته, وأيشركه

في أمره, فوفى له ثم آل الملك إلى دوأاد عليه السلم مع ما منحه
الله به من النبوة العظيمة, وألهذا قال تعالى: {وأآتاه الله الملك}
الذي كان بيد طالوت {وأالحكمة} أي النبوة بعد شمويل {وأعلمه
مما يشاء} أي مما يشاء الله من العلم الذي اختص به صالى الله
عليه وأسلم ثم قال تعالى: {وألول دفع الله الناس بعضهم ببعض

لفسدت الرض} أي لول الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن
بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وأشجاعة داوأد لهلكوا كما قال تعالى:
{وألول دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صاوامع وأبيع وأصالوات
ًا} الَية, وأقال ابن جرير: حدثني وأمساجد يذكر فيها اسم الله كثير
أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة, حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا

حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة, عن وأبرة بن عبد الرحمن,
عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن
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الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلء» ثم
قرأ ابن عمر {وألول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض}

وأهذا إسناد ضعيف, فإن يحيى بن سعيد هذا, هو ابن العطار
ًا, ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي, وأهو ضعيف جد

الحمصي, حدثنا يحيى بن سعيد, حدثنا عثمان بن عبد الرحمن, عن
محمد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم: «إن الله ليصلح بصلح الرجل المسلم وألده,
وأوألد وألده, وأأهل دوأيرته, وأدوأيرات حوله, وأل يزالون في حفظ الله

ًا, ًا غريب ضعيف لما تقدم أيض عّز وأجل, ما دام فيهم» وأهذا أيض
وأقال أبو بكر بن مردوأيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم, حدثنا

علي بن إسماعيل بن حماد, أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن
سعيد, أخبرنا زيد بن الحباب, حدثني حماد بن زيد, عن أيوب, عن
أبي قلبة, عن أبي أسماء, عن ثوبان رفع الحديث, قال «ل يزال

فيكم سبعة بهم تنصروأن, وأبهم تمطروأن, وأبهم ترزقون, حتى يأتي
ًا: وأحدثنا محمد بن أحمد, حدثنا أمر الله». وأقال ابن مردوأيه أيض
محمد بن جرير بن يزيد, حدثنا أبو معاذ نهار بن معاذ بن عثمان
الليثي, عن أبي قلبة عن أبي الشعث الصنعاني, عن عبادة بن

الصامت, قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «البدال في أمتي
ثلثون, بهم ترزقون, وأبهم تمطروأن, وأبهم تنصروأن» قال قتادة,

إني لرجو أن يكون الحسن منهم.
وأقوله {وألكن الله ذوأ فضل على العالمين} أي ذوأ مّن عليهم  

ًا, وأله الحكم وأالحكمة وأالحجة وأرحمة بهم, يدفع عنهم ببعضهم بعض
.على خلقه في جميع أفعاله وأأقواله

ثم قال تعالى: {تلك آيات اللهنتلوها عليك بالحق وأإنك لمن  
المرسلين} أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين

ذكرناهم بالحق, أي بالواقع الذي كان عليه المر المطابق لما بأيدي
أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل, {وأإنك} يا

محمد {لمن المرسلين} وأهذا توكيد وأتوطئة للقسم.

َع َف َوأَر ّلُه  ّلَم ال َك ُهْم ّمن  ْن ْعٍض ّم َب َلَى  َع ُهْم  ْعَض َب َنا  ْل َفّض ْلَك الّرُسُل  ِت  **
ُدِس ُق ْل ِبُروأِح ا ُه  َنا ْد ّي َأ َوأ َناِت  ّي َب ْل َيَم ا ْبَن َمْر َنا ِعيَسى ا ْي َت َوأآ َدَرَجاٍت  ُهْم  ْعَض َب
َناُت ّي َب ْل ُهُم ا ْت َء ِد َما َجآ ْع َب ِهم ّمن  ِد ْع َب ِذيَن ِمن  ّل َتَل ا َت ْق ّلُه َما ا َء ال ْو َشآ َل َوأ
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ّلُه َما َء ال ْو َشآ َل َوأ َفَر  َك ُهْم ّمن  ْن َوأِم ُهْم ّمْن آَمَن  ْن َفِم ْا  ُفو َل َت ِكِن اْخ َلـ َوأ

ُد  ِري ُي َعُل َما  ْف َي ّلَه  ِكّن ال َلـ َوأ ْا  ُلو َت َت ْق ا
يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض, كما قال تعالى:   

{وألقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأآتينا داوأد زبورا}, وأقال ههنا
{تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله} يعني

ًا صالى الله عليه وأسلم, وأكذلك آدم كما وأرد به موسى وأمحمد
الحديث المروأي في صاحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه

{وأرفع بعضهم درجات} كما ثبت في حديث السراء حين رأى
النبي صالى الله عليه وأسلم, النبياء في السماوأات بحسب تفاوأت

منازلهم عند الله عز وأجل, (فإن قيل) فما الجمع بين هذه الَية
وأبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة, قال استب
رجل من المسلمين وأرجل من اليهود, فقال اليهودي في قسم

يقسمه: ل وأالذي اصاطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم
يده, فلطم بها وأجه اليهودي, فقال: أي خبيث ؟ وأعلى محمد صالى
الله عليه وأسلم ؟ فجاء اليهودي إلى النبي صالى الله عليه وأسلم,

فاشتكى على المسلم, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «ل
تفضلوني على النبياء, فإن الناس يصعقون يوم القيامة, فأكون

ًا بقائمة العرش, فل أدري أفاق أوأل من يفيق , فأجد موسى باطش
قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فل تفضلوني على النبياء» وأفي

روأاية «ل تفضلوا بين النبياء» فالجواب من وأجوه (أحدها) أن هذا
كان قبل أن يعلم بالتفضيل, وأفي هذا نظر (الثاني) أن هذا قاله من

باب الهضم وأالتواضع, (الثالث) أن هذا نهي عن التفضيل في مثل
هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصام وأالتشاجر. (الرابع) ل

تفضلوا بمجرد الَراء وأالعصبية. (الخامس) ليس مقام التفضيل
إليكم, وأإنما هو إلى الله عز وأجل, وأعليكم النقياد وأالتسليم له,

وأاليمان به.
وأقوله {وأآتينا عيسى بن مريم البينات} أي الحجج وأالدلئل  

القاطعات على صاحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله
وأرسوله إليهم {وأأيدناه بروأح القدس} يعني أن الله أيده بجبريل

عليه السلم, ثم قال تعالى: {وألو شاء الله مااقتتل الذين من
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وألكن اختلفوا فمنهم من آمن

وأمنهم من كفر وألو شاء الله ما اقتتلوا} أي كل ذلك عن قضاء الله
وأقدره, لهذا قالوا {وألكن الله يفعل ما يريد}.
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ٌءع ْي َب ٌءم لّ  ْو َي ِتَي  ْأ َي َأن  ْبِل  َق ُكم ّمن  َنا ْق ْا ِمّما َرَز ُقو ْنِف َأ ْا  َو ُن ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ِلُموَن ّظا ُهُم ال ِفُروأَن  َكا ْل َوأا ٌءة  َع َفا َوألَ َش ٌءة  ّل َوألَ ُخ ِه   ِفي
يأمر تعالى عباده بالنفاق مما رزقهم في سبيله, سبيل الخير,   

ّدخروأا ثواب ذلك عند ربهم وأمليكهم, وأليبادروأا إلى ذلك في هذه لي
الحياة الدنيا, {من قبل أن يأتي يوم} يعني يوم القيامة {ل بيع فيه

وأل خلة وأل شفاعة} أي ل يباع أحد من نفسه وأل يفادي بمال لو
ًا, وأل تنفعه خلة أحد, يعني صاداقته بذل, وألو جاء بملء الرض ذهب

بل وأل نسابته, كما قال {فإذا نفخ في الصور فل أنساب بينهم
ٍذ وأل يتساءلون} وأل شفاعة: أي وأل تنفعهم شفاعة الشافعين .يومئ

وأقوله {وأالكافروأن هم الظالمون} مبتدأ محصور في خبره, أي  
ًا, وأقد روأى ابن أبي ٍذ كافر وأل ظالم أظلم ممن وأافى الله يومئ

حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال {وأالكافروأن
.هم الظالمون} وألم يقل: وأالظالمون هم الكافروأن

ِفي ّلُه َما  ٌءم  ْو َن َوألَ  ٌءة  َن ُه ِس ُذ ْأُخ َت ّيوُم لَ  َق ْل ْلَحّي ا َو ا ُه ِإلّ  َلـَه  ِإ ّلُه لَ  ** ال
َلُم َما ْع َي ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع ِع َف َيْش ِذي  ّل َذا ا ِفي الْرِض َمن  َوأَما  َوأاِت  الّسَما

َء ِبَما َشآ ِإلّ  ِه  ْلِم ٍء ّمْن ِع ِبَشْي ُطوَن  ُيِحي َوألَ  ُهْم  َف ْل َوأَما َخ ِهْم  ِدي ْي َأ ْيَن  َب
ِلّي َع ْل َو ا ُه َوأ ُهَما  ُظ ْف ُه ِح ُد ُؤوأ َي َوألَ  َوأالْرَض  َوأاِت  ّيُه الّسَما ُكْرِس َع  َوأِس

ِظيُم  َع ْل ا
هذه آية الكرسي, وألها شأن عظيم, وأقد صاح الحديث عن رسول   

الله صالى الله عليه وأسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال
المام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا سفيان, عن سعيد الجريري,
عن أبي السليل, عن عبد الله بن رباح, عن أبي هو ابن كعب, أن

النبي صالى الله عليه وأسلم, سأله «أي آية في كتاب الله أعظم ؟
ًا, ثم قال: آية الكرسي, قال قال الله وأرسوله أعلم, فرددها مرار
«ليهنك العلم أبا المنذر, وأالذي نفسي بيده, إن لها لسانا وأشفتين
تقدس الملك عند ساق العرش» وأقد روأاه مسلم عن أبي بكر بن
أبي شيبة, عن عبد العلى بن عبد العلى, عن الجريري به, وأليس

عنده زيادة: وأالذي نفسي بيده الخ.
ًا في فضل آية الكرسي, قال الحافظ(   حديث آخر) عن أبي أيض

أبو يعلى الموصالي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوأرقي, حدثنا مبشر
عن الوأزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, عن عبدة بن أبي لبابة, عن
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عبد الله بن أبي بن كعب, أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر,

قال: فكان أبي يتعاهده, فوجده ينقص, قال: فحرسه ذات ليلة,
فإذا هو بدابة شبيه الغلم المحتلم, قال: فسلمت عليه, فرد

السلم, قال: فقلت: ما أنت ؟ جني أم أنسي ؟ قال: جني. قال:
ناوألني يدك, قال فناوألني يده, فإذا يد كلب وأشعر كلب, فقلت:

هكذا خلق الجن . قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت:
فما حملك على ما صانعت ؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة,

فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له أبي: فما الذي يجيرنا
منكم ؟ قال: هذه الَية, آية الكرسي, ثم غدا إلى النبي فأخبره,

فقال النبي صالى الله عليه وأسلم صادق الخبيث» وأهكذا روأاه
الحاكم في مستدركه من حديث أبي داوأد الطيالسي, عن حرب بن
شداد, عن يحيى بن أبي كثير, عن الحضرمي بن لحق, عن محمد

بن عمروأ بن أبي بن كعب, عن جده به, وأقال الحاكم: صاحيح
السناد, وألم يخرجاه.

طريق آخر) قال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا(  
عثمان بن غياثا, قال: سمعت أبا السليل, قال: كان رجل من
أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم يحدثا الناس حتى يكثروأا

عليه, فيصعد على سطح بيت, فيحدثا الناس, قال: قال رسول
الله صالى الله عليه وأسلم الله: «أي آية في القرآن أعظم ؟»

فقال رجل {الله ل إله إل هو الحي القيوم} قال: فوضع يده بين
كتفي, فوجدت بردها بين ثديي, أوأ قال: فوضع يده بين ثديي

فوجدت بردها بين كتفي, وأقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر.
حديث آخر) عن السقع البقري. قال الحافظ أبو القاسم(  

الطبراني: حدثنا أبو زيد القرطيسي, حدثنا يعقوب بن أبي عباد
المكي, حدثنا مسلم بن خالد, عن ابن جريج, أخبرني عمر بن

عطاء أن مولى ابن السقع رجل صادق, أخبره عن السقع البكري,
أنه سمعه يقول: إن النبي صالى الله عليه وأسلم جاءهم في صافة
المهاجرين, فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبي
صالى الله عليه وأسلم « الله ل إله هو الحي القيوم ل تأخذه سنة

وأل نوم} حتى انقضت الَية.
حديث آخر) ـ عن أنس ـ قال المام أحمد: حدثنا عبد الله بن(  

الحارثا, حدثني سلمة بن وأردان, أن أنس بن مالك, حدثه أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم سأل رجلً من صاحابته, فقال

«أي فلن هل تزوأجت ؟ قال: ل , وأليس عندي ما أتزوأج به, قال
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«أوأليس معك قل هو الله أحد ؟» قال: بلى, قال «ربع القرآن».
قال «أليس معك قل يا أيها الكافروأن ؟» قال: بلى. قال: «ربع

القرآن». أليس معك إذا زلزلت ؟» قال: بلى. قال «ربع القرآن»
قال «أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ قال: بلى. قال «ربع القرآن».
قال «أليس معك آية الكرسي الله ل إله إل هو الحي القيوم» قال

بلى. قال «ربع القرآن».
حديث آخر) عن أبي ذر جندب بن جنادة. قال المام أحمد: حدثنا(  

وأكيع بن الجراح, حدثنا المسعودي, أنبأني أبو عمر الدمشقي, عن
عبيد الخشخاش, عن أبي ذر رضي الله عنه, قال: أتيت النبي صالى

الله عليه وأسلم وأهو في المسجد فجلست, فقال «يا أبا ذر, هل
قم فصل». قال: فقمت فصليت, ثم «صاليت ؟» قلت: ل . قال

جلست, فقال «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين النس
َوأ للنس شياطين ؟ قال: نعم, وأالجن». قال: قلت: يا رسول الله, أ

قال قلت: يا رسول الله الصلة ؟ قال «خير موضوع, من شاء
أقل, وأمن شاء أكثر» قال: قلت: يا رسول الله فالصوم ؟ قال

«فرض مجزي وأعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة ؟
قال «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رسول الله, فأيها أفضل ؟ قال:
«جهد من مقل, أوأسر إلى فقير» قلت: يا رسول الله, أي النبياء

كان أوأل ؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله, وأنبي كان ؟ قال: نعم
نبي مكلم» قلت: يا رسول الله, كم المرسلون ؟ قال: ثلثمائة
ًا», وأقال مرة «وأخمسة عشر» قلت: يا ًا غفير وأبضعة عشر جم

رسول الله, أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال: «آية الكرسي { الله ل
إله إل هوالحي القيوم} وأروأاه النسائي.

حديث آخر) عن أبي أيوب خالد بن زيد النصاري رضي الله عنه(  
وأأرضاه. قال المام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى, عن

أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن أبي أيوب, أنه كان في سهوة
له, وأكانت الغول تجيء فتأخذ, فشكاها إلى النبي صالى الله عليه

وأسلم, فقال «فإذا رأيتها فقل باسم الله, أجيبي رسول الله».
¹قال: فجاءت, فقال لها, فأخذها, فقالت: إني ل أعود, فأرسلها

فجاء فقال له النبي صالى الله عليه وأسلم «ما فعل أسيرك» ؟
قال: أخذتها, فقالت: إني ل أعود, فأرسلتها, فقال: إنها عائدة,

ًا كل ذلك تقول: ل أعود, فيقول «إنها عائدة», فأخذتها مرتين أوأ ثلث
ًا تقوله فل يقربك شيء, آية فأخذتها, فقالت: أرسلني, وأأعلمك شيئ

الكرسي, فأتى النبي صالى الله عليه وأسلم. فأخبره, فقال
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«صادقت وأهي كذوأب». وأروأاه الترمذي في فضائل القرآن عن

بندار عن أبي أحمد الزبيري به, وأقال حسن غريب. وأالغول في لغة
العرب: الجان إذا تبدى في الليل.

وأقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة, فقال في كتاب  
فضائل القرآن, وأفي كتاب الوكالة, وأفي صافة إبليس من صاحيحه,
قال عثمان بن الهيثم أبو عمروأ: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين,

عن أبي هريرة, قال: وأكلني رسول الله صالى الله عليه وأسلم
بحفظ زكاة رمضان, فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام, أخذته
وأقلت: لرفعنك إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فقال:

دعني فإني محتاج وأعلّي عيال وألي حاجة شديدة, قال: فخليت عنه
فأصابحت, فقال النبي صالى الله عليه وأسلم «يا أبا هريرة ما فعل

أسيرك البارحة ؟» قال: قلت يا رسول الله, شكا حاجة شديدة
وأعيالً, فرحمته وأخليت سبيله, قال «أما إنه قد كذبك وأسيعود»
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إنه

سيعود» فرصادته, فجاء يحثو الطعام, فأخذته فقلت: لرفعنك إلى
رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: دعني فأنا محتاج وأعلّي

عيال, ل أعود. فرحمته وأخليت سبيله, فأصابحت فقال لي رسول
الله صالى الله عليه وأسلم, «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك

البارحة ؟» قلت: يا رسول الله, شكا حاجة وأعيالً, فرحمته وأخليت
سبيله. قال «أما أنه قد كذبك وأسيعود», فرصادته الثالثة, فجاء يحثو

من الطعام, فأخذته فقلت: لرفعنك إلى رسول الله صالى الله
عليه وأسلم, وأهذا آخر ثلثا مرات أنك تزعم أنك ل تعود ثم تعود,
فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها, قلت: وأما هي ؟ قال:
إذا أوأيت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله ل إله إل هو الحي
القيوم} حتى تختم الَية, فإنك لن يزال عليك من الله حافظ, وأل

يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله, فأصابحت فقال لي
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ما فعل أسيرك البارحة ؟»

قلت: يا رسول الله, زعم أنه يعلمني كلمات ينفعي الله بها, فخليت
سبيله. قال «وأما هي ؟» قال لي: إذا أوأيت إلى فراشك, فاقرأ آية

الكرسي من أوألها حتى تختم الَية { الله ل إله إل هو الحي
القيوم} وأقال لي: ل يزال عليك من الله حافظ وأل يقربك شيطان
حتى تصبح, وأكانوا أحرص شيء على الخير, فقال النبي صالى الله

عليه وأسلم «أما صادقك وأهو كذوأب, تعلم من تخاطب من ثلثا
ليال يا أبا هريرة ؟» قلت: ل . قال «ذاك شيطان». كذا روأاه
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ًا بصيغة الجزم, وأقد روأاه النسائي في اليوم وأالليلة البخاري معلق

عن إبراهيم بن يعقوب, عن عثمان بن الهيثم, فذكره وأقد روأي من
وأجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا, فقال الحافظ

أبو بكر بن مردوأيه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن
عمروأيه الصفار, حدثنا أحمد بن زهير بن حرب, أنبأنا مسلم بن

إبراهيم, أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي, أنبأنا أبو المتوكل
الناجي, أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة, وأكان فيه تمر,
ًا ففتح الباب, فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف, وأدخل فذهب يوم

ًا, فإذا قد ًا آخر ثالث ًا آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف, ثم دخل يوم يوم
أخذ منه مثل ذلك, فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي صالى الله عليه

وأسلم, فقال له النبي صالى الله عليه وأسلم: «تحب أن تأخذ
صااحبك هذا ؟» قال: نعم. قال «فإذا فتحت الباب فقل سبحان من
سخرك محمد. فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك محمد

فإذا هو قائم بين يديه, قال: يا عدوأ الله, أنت صااحب هذا. قال:
ًا إل لهل بيت من الجن نعم, دعني فإني ل أعود, ما كنت آخذ
فقراء, فخلى عنه, ثم عاد الثانية, ثم الثالثة, فقلت: أليس قد

عاهدتني أل تعود ؟ ل أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صالى
الله عليه وأسلم, قال ل تفعل, فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا
أنت قلتها, لم يقربك أحد من الجن صاغير وأل كبير, ذكر وأل أنثى,

قال له: لتفعلن ؟ قال: نعم. قال: ما هن ؟ قال { الله ل إله إل هو
الحي القيوم} قرأ آية الكرسي حتى ختمها, فتركه فذهب فلم يعد,
فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صالى الله عليه وأسلم, فقال له رسول

الله صالى الله عليه وأسلم «أماعلمت أن ذلك كذلك» وأقد روأاه
النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله, عن شعيب بن حرب,

عن إسماعيل بن مسلم, عن أبي المتوكل, عن أبي هريرة به, وأقد
ًا, فهذه ثلثا وأقائع. تقدم لبي بن كعب كائنة مثل هذه أيض

قصة أخرى) قال أبو عبيد في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوأية,(  
عن أبي عاصام الثقفي, عن الشعبي, عن عبد الله بن مسعود قال:

خرج رجل من النس, فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن
تصارعني ؟ فإن صارعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم

ًا, يدخله شيطان, فصارعه فصرعه, فقال: إني أراك ضئيلً شخيت
كأن ذراعيك ذراعا كلب, أفهكذا أنتم أيهاالجن كلكم, أم أنت من

بينهم ؟ فقال: إني بينهم لضليع, فعاوأدني فصارعه فصرعه النسي
فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه ل يقرؤها أحد إذا دخل بيته إل خرج
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الشيطان وأله خبخ كخبخ الحمار, فقيل لبن مسعود: أهو عمر ؟
فقال من عسى أن يكون إل عمر, قال أبو عبيد: الضئيل النحيف
الجسم, وأالخيخ بالخاء المعجمة, وأيقال بالحاء المهملة الضراط.

حديث آخر) عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في(  
مستدركه: حدثنا علي بن حمشان, حدثنا سفيان حدثنا بشر بن
موسى, حدثنا الحميدي, حدثنا حكيم بن جبير السدي, عن أبي

صاالح, عن أبي هريرة, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال:
«سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن, ل تقرأ في بيت فيه

شيطان إل خرج منه: آية الكرسي», وأكذا روأاه من طريق آخر عن
زائدة, عن حكيم بن جبير, ثم قال: صاحيح السناد وألم يخرجاه, كذا

قال, وأقد روأاه الترمذي من حديث زائدة, وألفظه «لكل شيء
سنام, وأسنام القرآن سورة البقرة, وأفيها آية هي سيدة آي القرآن:

آية الكرسي» ثم قال: غريب, ل نعرفه إل من حديث حكيم بن
جبير, وأقد تكلم فيه شعبة وأضعفه. (قلت) وأكذا ضعفه أحمد وأيحيى
بن معين, وأغير وأاحد من الئمة, وأتركه ابن مهدي وأكذبه السعدي.

حديث آخر) قال ابن مردوأيه: حدثنا عبد الباقي بن نافع, أخبرنا(  
عيسى بن محمد المروأزي, أخبرنا عمر بن محمد البخاري, أخبرنا
عيسى بن غنجار, عن عبد الله بن كيسان, حدثنا يحيى, أخبرنا بن

عقيل, عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر, عن عمر بن الخطاب: أنه
وأهم سماطات فقال: أيكم يخبرني خرج ذات يوم إلى الناس

بأعظم آية في القرآن. فقال ابن مسعود على الخبير سقطت,
سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول: «أعظم آية في

}.القرآن {الله ل إله إل هو الحي القيوم
حديث آخر) في اشتماله على اسم الله العظم قال المام(  

أحمد: حدثنا محمد بن بكر, أنبأنا عبد الله بن زياد, حدثنا شهر بن
حوشب, عن أسماء بنت يزيد بن السكن, قالت: سمعت رسول
الله صالى الله عليه وأسلم يقول في هاتين الَيتين {الله ل إله إل

هو الحي القيوم} وأ {ألم الله ل إله إل هو الحي القيوم} «إن فيهما
اسم الله العظم» وأكذا روأاه أبو داوأد, عن مسدد وأالترمذي, عن

علي بن خشرم وأابن ماجه, عن أبي بكر بن أبي شيبة, ثلثتهم عن
عيسى بن يونس, عن عبيد الله بن أبي زياد به, وأقال الترمذي:

حسن صاحيح.
حديث آخر) في معنى هذا, عن أمامة رضي الله عنه, قال ابن(  

مردوأيه: أخبرنا عبد الله بن نمير, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن
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إسماعيل, أخبرنا هشام بن عمار, أنبأنا الوليد بن مسلم, أخبرنا عبد
الله بن العلء بن زيد, أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدثا عن
أبي أمامة يرفعه, قال «اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب
في ثلثا: سورة البقرة, وأآل عمران وأطه» وأقال هشام وأهو ابن

عمار خطيب دمشق أما البقرة وأ {الله ل إله إل هو الحي القيوم}
وأفي آل عمران {ألم الله ل إله إل هو الحي القيوم} وأفي طه

{وأعنت الوجوه للحي القيوم}.
حديث آخر) عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلة(  

المكتوبة, قال أبو بكر بن مردوأيه: حدثنا محمد بن محرز بن مساوأر
الدمي, أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن, أخبرنا الحسين بن بشر
بطرسوس, أخبرنا محمد بن حمير, أخبرنا محمد بن زياد, عن أبي
أمامة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من قرأ دبر
كل صالة مكتوبة آية الكرسي, لم يمنعه من دخول الجنة إل أن
يموت» وأهكذا روأاه النسائي في اليوم وأالليلة, عن الحسين بن

بشر به, وأأخرجه ابن حبان في صاحيحه, من حديث محمد بن حمير
ًا, فهو إسناد على شرط وأهو الحمصي, من رجال البخاري أيض

البخاري, وأقد زعم أبو الفرج بن الجوزي, أنه حديث موضوع, وأالله
أعلم. وأقد روأى ابن مردوأيه من حديث علي وأالمغيرة بن شعبة
وأجابر بن عبد الله, نحو هذا الحديث, وألكن في إسناد كل منهما
ًا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد ضعف. وأقال ابن مردوأيه أيض

المقري, أخبرنا يحيى بن درستويه المروأزي, أخبرنا زياد بن
إبراهيم, أخبرنا أبو حمزة السكري, عن المثنى, عن قتادة, عن

الحسن, عن أبي موسى الشعري, عن النبي صالى الله عليه وأسلم
قال: «أوأحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلم أن اقرأ آية
الكرسي في دبر كل صالة مكتوبة, فإنه من يقرؤها في دبر كل

صالة مكتوبة, أجعل له قلب الشاكرين, وألسان الذاكرين, وأثواب
النبيين, وأأعمال الصديقين, وأل يواظب على ذلك إل نبي أوأ صاديق

أوأ عبد امتحنت قلبه لليمان, أوأ أريد قتله في سبيل الله» وأهذا
ًا. حديث منكر جد

حديث آخر) في أنها تحفظ من قرأها في أوأل النهار وأأوأل الليل.(  
قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة

المخزوأمي المديني, أخبرنا ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن
المليكي, عن زرارة بن مصعب, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة,

قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من قرأ: {حم}
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المؤمن إلى {إليه المصير} وأآية الكرسي, حين يصبح, حفظ بهما
حتى يمسي, وأمن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم

قال: هذا حديث غريب, وأقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن
بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي, من قبل حفظه.

ًا لعدم صاحتها   وأقد وأرد في فضلها أحاديث أخر, تركناها اختصار
وأضعف أسانيدها كحديث علي في قراءتها عند الحجامة, إنها تقوم

مقام حجامتين. وأحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى
بالزعفران سبع مرات, وأتلحس للحفظ وأعدم النسيان, أوأردهما ابن

.مردوأيه, وأغير ذلك

وأهذه الَية مشتملة على عشر جمل مستقلة
فقوله {الله ل إله إل هو} إخبار بأنه المتفرد باللهية لجميع  

ًا, الخلئق {الحي القيوم} أي الحي في نفسه الذي ل يموت أبد
القيم لغيره. وأكان عمر يقرأ القيام, فجميع الموجودات مفتقرة

إليه, وأهو غني عنها, ل قوام لها بدوأن أمره, كقوله {وأمن آياته أن
تقوم السماء وأالرض بأمره} وأقوله {ل تأخذه سنة وأل نوم} أي
ليعتريه نقص وأل غفلة وأل ذهول عن خلقه, بل هو قائم على كل

نفس بما كسبت, شهيد على كل شيء, ل يغيب عنه شيء, وأل
يخفى عليه خافية, وأمن تمام القيومية أنه ل يعتريه سنة وأل نوم,
فقوله {ل تأخذه} أي ل تغلبه سنة وأهي الوسن وأالنعاس, وألهذا

قال: وأل نوم لنه أقوى من السنة. وأفي الصحيح عن أبي موسَى,
قال: قام فينا رسول الله صالى الله عليه وأسلم بأربع كلمات, فقال
«إن الله ل ينام, وأل ينبغي له أن ينام, يخفض القسط وأيرفعه, يرفع

إليه عمل النهار قبل عمل الليل, وأعمل الليل قبل عمل النهار,
حجابه النور أوأ النار, لو كشفه لحرقت سبحات وأجهه ما انتهى إليه

بصره من خلقه» وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, أخبرني الحكم
بن أبان, عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله {ل تأخذه سنة وأل

نوم} أن موسى عليه السلم سأل الملئكة: هل ينام الله عز
ًا, فل وأجل ؟ فأوأحى الله تعالى إلى الملئكة وأأمرهم أن يؤرقوه ثلث

يتركوه ينام, ففعلوا, ثم أعطوه قاروأرتين فأمسكهما, ثم تركوه
وأحذروأه أن يكسرهما, قال: فجعل ينعس وأهما في يده, وأفي كل

يد وأاحدة, قال: فجعل ينعس وأينبه, وأينعس وأينبه, حتى نعس
نعسة, فضرب إحداهما بالخرى فكسرهما, قال معمر: إنما هو مثل

ضربه الله عز وأجل, يقول فكذلك السموات وأالرض في يده,
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وأهكذا روأاه ابن جرير, عن الحسن بن يحيى, عن عبد الرزاق

فذكره, وأهو من أخبار بني إسرائيل, وأهو مما يعلم أن موسى عليه
السلم ل يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وأجل, وأأنه منزه

عنه, وأأغرب من هذا كله الحديث الذي روأاه ابن جرير: حدثنا
إسحاق بن أبي إسرائيل. حدثنا هشام بن يوسف, عن أمية بن

شبل, عن الحكم بن أبان, عن عكرمة, عن أبي عكرمة عن أبي
هريرة, قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يحكي عن
موسى عليه السلم على المنبر, قال «وأقع في نفس موسى: هل

ًا, ثم أعطاه قاروأرتين في ًا فأرقه ثلث ينام الله ؟ فأرسل إليه ملك
كل يد قاروأرة, وأأمره أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام, وأكادت يداه

تلتقيان, فيستيقظ فيحبس إحداهما على الخرى, حتى نام نومة,
فاصاطفقت يداه, فانكسرت القاروأرتان, ـ قال ـ ضرب الله عز

وأجل مثلً, أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء وأالرض» وأهذا
ًا, وأالظهر أنه إسرائيلي ل مرفوع, وأالله أعلم. حديث غريب جد

وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية, حدثنا أحمد
بن عبد الرحمن الدشتكي, حدثني أبي عن أبيه, حدثنا أشعث بن
إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن

عباس, أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى, هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا
الله, فناداه ربه عز وأجل يا موسى, سألوك هل ينام ربك, فخذ

زجاجتين في يديك, فقم الليلة, ففعل موسى, فلما ذهب من الليل
ثلث نعس, فوقع لركبتيه, ثم انتعش فضبطهما, حتى إذا كان آخر
الليل نعس, فسقطت الزجاجتان فانكسرتا, فقال: يا موسى, لو

كنت أنام لسقطت السموات وأالرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان
في يديك. فأنزل الله عز وأجل على نبيه صالى الله عليه وأسلم آية

الكرسي.
وأقوله {له ما في السموات وأما في الرض} إخبار بأن الجميع  

عبيده وأفي ملكه, وأتحت قهره وأسلطانه, كقوله {إن كل من في
ًا ًا * لقد أحصاهم وأعدهم عد السموات وأالرض إل آتى الرحمن عبد

ًا }.* وأكلهم آتيه يوم القيامة فرد
وأقوله {من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه} كقوله {وأكم من ملك  

ًا إل من بعد أن يأذن الله لمن في السموات ل تغني شفاعتهم شيئ
يشاء وأيرضى} وأكقوله {وأل يشفعون إل لمن ارتضى} وأهذا من

عظمته وأجلله وأكبريائه عز وأجل, أنه ل يتجاسر أحد على أن يشفع
لحد عنده إل بإذنه له في الشفاعة, كما في حديث الشفاعة: «آتي
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ًا, فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم تحت العرش فأخر ساجد

ًا يقال: ارفع رأسك وأقل تسمع وأاشفع تشفع ـ قال ـ فيحد لي حد
فأدخلهم الجنة».

وأقوله: {يعلم ما بين أيديهم وأما خلفهم} دليل على إحاطة علمه  
ًا عن بجميع الكائنات, ماضيها وأحاضرها وأمستقبلها, كقوله إخبار
الملئكة {وأما نتنزل إل بأمر ربك له ما بين أيدينا وأما خلفنا, وأما

}.بين ذلك, وأما كان ربك نسيا
وأقوله: {وأل يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء} أي ل يطلع  

أحد من علم الله على شيء إل بما أعلمه الله عز وأجل وأأطلعه
عليه. وأيحتمل أن يكون المراد ل يطلعون على شيء من علم ذاته

ًا }.وأصافاته, إل بما أطلعهم الله عليه, كقوله: {وأل يحيطون به علم
وأقوله: {وأسع كرسيه السموات وأالرض}, قال ابن أبي حاتم:  

حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف,
عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, في
قوله: {وأسع كرسيه السموات وأالرض} قال: علمه, وأكذا روأاه ابن

وأهشيم, كلهما عن مطرف جرير من حديث عبد الله بن إدريس
بن طريف به, قال ابن أبي حاتم: وأروأي عن سعيد بن جبير مثله,

ثم قال ابن جرير: وأقال آخروأن الكرسي موضع القدمين, ثم روأاه
عن أبي موسى وأالسدي وأالضحاك وأمسلم البطين. وأقال شجاع بن

مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصام, عن سفيان, عن عمار
الذهبي, عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس,

قال: سئل النبي صالى الله عليه وأسلم عن قول الله عز وأجل
{وأسع كرسيه السموات وأالرض} ؟ قال «كرسيه موضع قدميه

وأالعرش ل يقدر قدره إل الله عز وأجل» كذا أوأرد هذا الحديث
الحافظ أبو بكر بن مردوأيه من طريق شجاع بن مخلد الفلس,
فذكره وأهو غلط, وأقد روأاه وأكيع في تفسيره, حدثنا سفيان عن

عمار الذهبي, عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, قال: الكرسي موضع القدمين, وأالعرش ل يقدر أحد قدره.

وأقد روأاه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد
المحبوبي, عن محمد بن معاذ, عن أبي عاصام, عن سفيان, وأهو
ًا مثله, وأقال: صاحيح على الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوف
شرط الشيخين, وألم يخرجاه. وأقد روأاه ابن مردوأيه من طريق

الحاكم بن ظهير الغزاري الكوفي, وأهو متروأك عن السدي, عن
ًا. وأقال السدي, عن أبي ًا وأل يصح أيض أبيه, عن أبي هريرة, مرفوع
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مالك: الكرسي تحت العرش: وأقال السدي: السموات وأالرض في
جوف الكرسي, وأالكرسي بين يدي العرش. وأقال الضحاك عن ابن
عباس: لو أن السموات السبع وأالرضين السبع, بسطن ثم وأصالن
بعضهن إلى بعض, ما كن في سعة الكرسي إل بمنزلة الحلقة في
المفازة, وأروأاه ابن جرير وأابن أبي حاتم, وأقال ابن جرير: حدثني

يونس, أخبرني ابن وأهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال
رسول الله «ما السموات السبع في الكرسي إل كدراهم سبعة

ألقيت في ترس» قال: وأقال أبو ذر: سمعت رسول الله صالى الله
عليه وأسلم يقول: «ما الكرسي في العرش إل كحلقة من حديد

ألقيت بين ظهراني فلة من الرض».
وأقال أبو بكر بن مردوأيه: أخبرنا سليمان بن أحمد, أخبرنا عبد الله  

بن وأهيب المقري, أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلني, أخبرنا
محمد بن عبد الله التميمي, عن القاسم بن محمد الثقفي, عن أبي

إدريس الخولني, عن أبي ذر الغفاري, أنه سأل النبي صالى الله
عليه وأسلم عن الكرسي, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم:

«وأالذي نفسي بيده ما السموات السبع وأالرضون السبع عند
الكرسي, إل كحلقة ملقاة بأرض فلة, وأإن فضل العرش على

الكرسي كفضل الفلة على تلك الحلقة», وأقال الحافظ أبو يعلى
الموصالي في مسنده. حدثنا زهير, حدثنا ابن أبي بكر, حدثنا

إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن خليفة, عن عمر رضي
الله عنه, قال: أتت امرأة إلى رسول الله صالى الله عليه وأسلم

فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة, قال: فعظم الرب تبارك وأتعالى,
ًا كأطيط وأقال: «إن كرسيه وأسع السموات وأالرض وأإن له أطيط

الرحل الجديد من ثقله» وأقد روأاه الحافظ البزار في مسنده
المشهور وأعبد بن حميد وأابن جرير في تفسيريهما, وأالطبراني

وأابن أبي عاصام في كتابي السنة لهما, وأالحافظ الضياء في كتابه
المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي, عن عبد الله بن خليفة,
وأليس بذاك المشهور, وأفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من

ًا, وأمنهم من يروأيه عنه مرسلً, وأمنهم يروأيه عنه عن عمر موقوف
من يزيد في متنه زيادة غريبة, وأمنهم من يحذفها. وأأغرب من هذا

حديث جبير بن مطعم في صافة العرش كما روأاه أبو داوأد في كتابه
السنة من سننه,وأالله أعلم. وأقد روأى ابن مردوأيه وأغيره أحاديث
عن بريدة وأجابر وأغيرهما في وأضع الكرسي يوم القيامة لفصل
القضاء, وأالظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الَية, وأقد زعم
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بعض المتكلمين على علم الهيئة من السلميين, إن الكرسي
عندهم هو الفلك الثامن, وأهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك

التاسع, وأهو الفلك الثير وأيقال له الطلس, وأقد رد ذلك عليهم
آخروأن وأروأى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه

كان يقول: الكرسي هو العرش, وأالصحيح أن الكرسي غير العرش,
وأالعرش أكبر منه, كما دلت على ذلك الَثار وأالخبار, وأقد اعتمد

ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك, وأعندي
في صاحته نظر, وأالله أعلم.

وأقوله: {وأل يؤده حفظهما} أي ل يثقله وأل يكرثه حفظ السموات  
وأالرض, وأمن فيهما, وأمن بينهما, بل ذلك سهل عليه, يسير لديه,
وأهو القائم على كل نفس بما كسبت, الرقيب على جميع الشياء,
فل يعزب عنه شيء وأل يغيب عنه شيء, وأالشياء كلها حقيرة بين

يديه, الذي ل يسأل عما يفعل وأهم يسألون, وأهو القاهر لكل شيء,
الحسيب على كل شيء, الرقيب العلي العظيم, ل إله غيره, وأل

رب سواه, فقوله: {وأهو العلي العظيم} كقوله: {وأهو الكبير
المتعال} وأهذه الَيات وأما في معناها من الحاديث الصحاح الجود
فيها طريقة السلف الصالح, أمروأها كما جاءت من غير تكييف وأل

تشبيه.

ُفْر ْك َي َفَمْن  َغّي  ْل ُد ِمَن ا ّيَن الّرْش َب ّت َقد  ّديِن  ِفي ال َه  ْكَرا ِإ ** لَ 
َها َل ِفَصاَم  َقَى لَ ان ْث ُو ْل ِة ا َوأ ُعْر ْل ِبا َتْمَسَك  ِد اْس َق َف ِه  ّل ِبال ْؤِمن  ْي َوأ ُغوِت  ّطا ِبال

ٌءم ِلي َع ٌءع  ّلُه َسِمي  َوأال
ًا على    يقول تعالى: {ل إكراه في الدين} أي ل تكرهوا أحد

ّين وأاضح, جلي دلئله وأبراهينه, ل الدخول في دين السلم, فإنه ب
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه, بل من هداه الله

للسلم, وأشرح صادره, وأنور بصيرته, دخل فيه علي بينة, وأمن
أعمى الله قلبه وأختم على سمعه وأبصره, فإنه ل يفيده الدخول في
ًا, وأقد ذكروأا أن سبب نزوأل هذه الَية في قوم ًا مقسور الدين مكره
ًا. وأقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, من النصار, وأإن كان حكمها عام

حدثنا ابن أبي عدي, عن شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير,
عن ابن عباس, قال: كانت المرأة تكون مقلة, فتجعل على نفسها
إن عاش لها وألد أن تهوده, فلما أجليت بنو النضير, كان فيهم من
أبناء النصار, فقالوا: ل ندع أبناءنا, فأنزل الله عز وأجل {ل إكراه
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في الدين قد تبين الرشد من الغي}, وأقد روأاه أبو داوأد وأالنسائي
ًا عن بندار به, وأمن وأجوه أخر عن شعبة به نحوه. وأقد روأاه جميع
ابن أبي حاتم وأابن حبان في صاحيحه من حديث شعبة به, وأهكذا
ذكر مجاهد وأسعيد بن جبير وأالشعبي وأالحسن البصري وأغيرهم,

أنها نزلت في ذلك. وأقال محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي
محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت, عن عكرمة أوأ عن سعيد, عن

ابن عباس قوله: {ل إكراه في الدين} قال: نزلت في رجل من
النصار من بني سالم بن عوف, يقال له الحصيني, كان له ابنان

ًا, فقال للنبي صالى الله عليه وأسلم: نصرانيان وأكان هو رجلً مسلم
أل استكرههما, فإنهما قد أبيا إل النصرانية, فأنزل الله فيه ذلك,

روأاه ابن جرير. وأروأى السدي نحو ذلك, وأزاد: وأكانا قد تنصرا على
ًا, فلما عزما على الذهاب يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيت

معهم, أراد أبوهما أن يستكرههما, وأطلب من رسول الله صالى الله
عليه وأسلم أن يبعث في آثارهما, فنزلت هذه الَية, وأقال ابن أبي

حاتم: حدثنا أبي, حدثنا عمروأ بن عوف, أخبرنا شريك عن أبي هلل
ًا لعمر بن الخطاب, ًا نصراني عن أسق, قال: كنت في دينهم مملوك

فكان يعرض علي السلم, فآبى, فيقول {ل إكراه في الدين}
وأيقول: يا أسق, لو أسلمت ل ستعنا بك على بعض أمور

المسلمين, وأقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء, أن هذه محمولة
على أهل الكتاب, وأمن دخل في دينهم قبل النسخ وأالتبديل إذا

بذلوا الجزية, وأقال آخروأن: بل هي منسوخة بآية القتال, وأإنه يجب
أن يدعى جميع المم إلى الدخول في الدين الحنيف, دين السلم,
فإن أبى أحد منهم الدخول فيه, وألم ينقد له أوأ يبذل الجزية, قوتل
حتى يقتل, وأهذامعنى الكراه, قال الله تعالى {ستدعون إلى قوم

أوألي بأس شديد تقاتلونهم أوأ يسلمون} وأقال تعالى: {يا أيها النبي
جاهد الكفار وأالمنافقين وأاغلظ عليهم} وأقال تعالى: {يا أيها الذين
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وأليجدوأا فيكم غلظة وأاعلموا
أن الله مع المتقين} وأفي الصحيح «عجب ربك من قوم يقادوأن

إلى الجنة في السلسل» يعني السارى الذين يقدم بهم بلد
السلم في الوثائق وأالغلل وأالقيود وأالكبال, ثم بعد ذلك

يسلمون, وأتصلح أعمالهم وأسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما
الحديث الذي روأاه المام أحمد: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس,

أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال لرجل «أسلم», قال: إني
ًا» فإنه ثلثي صاحيح, وألكن ًا, قال: «وأإن كنت كاره أجدني كاره
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ليس من هذا القبيل, فإنه لم يكرهه النبي صالى الله عليه وأسلم

على السلم, بل دعاه إليه, فأخبره أن نفسه ليست قابلة له, بل
ًا, فإن الله سيرزقك هي كارهة, فقال له: أسلم وأإن كنت كاره

حسن النية وأالخلص.
وأقوله: {فمن يكفر بالطاغوت وأيؤمن بالله فقد استمسك بالعروأة  

الوثقى ل انفصام لها وأالله سميع عليم} أي من خلع النداد
وأالوأثان, وأما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دوأن

الله, وأوأحد الله فعبده وأحده, وأشهد أنه ل إله إل هو {فقد
فقد ثبت في أمره, وأاستقام على استمسك بالعروأة الوثقى} أي

الطريق المثلى, وأالصراط المستقيم, قال أبو قاسم البغوي: حدثنا
أبو روأح البلدي, حدثنا أبو الحوص سلم بن سليم, عن أبي إسحاق
عن حسان, هو ابن قائد العبسي قال: قال عمر رضي الله عنه: إن

الجبت السحر, وأالطاغوت الشيطان, وأإن الشجاعة وأالجبن غرائز
تكون في الرجال, يقاتل الشجاع عمن ل يعرف, وأيفر الجبان من

ًا. ًا أوأ نبطي أمه, وأإن كرم الرجل دينه, وأحسبه خلقه, وأإن كان فارسي
وأهكذا روأاه ابن جرير وأابن أبي حاتم من حديث الثوري, عن أبي

إسحاق عن حسان بن قائد العبسي عن عمر, فذكره, وأمعنى قوله
ًا, فإنه يشمل كل شر كان في الطاغوت: إنه الشيطان, قوي جد

عليه أهل الجاهلية من عبادة الوأثان وأالتحاكم إليها, وأالستنصار بها.
وأقوله: {فقد استمسك بالعروأة الوثقى ل انفصام لها} أي فقد  

استمسك من الدين بأقوى سبب, وأشبه ذلك بالعروأة القوية التي ل
تنفصم, هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وأربطها قوي شديد,
وألهذا قال {فقد استمسك بالعروأة الوثقى ل انفصام لها} الَية,

قال مجاهد: العروأة الوثقى يعني اليمان, وأقال السدي: هو
السلم, وأقال سعيد بن جبير وأالضحاك: يعني ل إله إل الله, وأعن
أنس بن مالك: العروأة الوثقى القرآن. وأعن سالم بن أبي الجعد

قال: هو الحب في الله, وأالبغض في الله, وأكل هذه القوال
صاحيحة, وأل تنافي بينها. وأقال معاذ بن جبل في قوله: {ل انفصام

لها} دوأن دخول الجنة, وأقال مجاهد وأسعيد بن جبير {فقد
استمسك بالعروأة الوثقى ل انفصام لها} ثم قرأ {إن الله ل يغير ما
بقوم حتى يغيروأا ما بأنفسهم} وأقال المام أحمد: حدثنا إسحاق بن

يوسف, حدثنا ابن عوف عن محمد بن قيس بن عباد, قال: كنت
في المسجد, فجاء رجل في وأجهه أثر من خشوع, فصلى ركعتين

أوأجز فيهما, فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة, فلما خرج اتبعته
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حتى دخل منزله, فدخلت معه فحدثته, فلما استأنس, قلت له: إن

القوم لما دخلت المسجد, قالوا: كذا وأكذا, قال: سبحان الله, ما
ينبغي لحد أن يقول مال يعلم, وأسأحدثك لم, إني رأيت رؤيا على
عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قصصتها عليه, رأيت كأني

في روأضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وأسعتها ـ وأفي
وأسطها عمود حديد أسفله في الرض وأأعله في السماء, في
أعلى عروأة, فقيل لي اصاعد عليه, فقلت: ل أستطيع, فجاءني

منصف ـ قال ابن عون هو الوصايف ـ فرفع ثيابي من خلفي, فقال:
اصاعد, فصعدت حتى أخذت بالعروأة, فقال: استمسك بالعروأة,
فاستيقظت وأإنها لفي يدي, فأتيت رسول الله صالى الله عليه

وأسلم, فقصصتها عليه فقال «أما الروأضة, فروأضة السلم, وأأما
العمود فعمود السلم, وأأما العروأة فهي العروأة الوثقى, أنت على

السلم حتى تموت» قال: وأهو عبد الله بن سلم. أخرجاه في
الصحيحين من حديث عبد الله بن عون, فقمت إليه. وأأخرجه

البخاري من وأجه آخر, عن محمد بن سيرين به.
طريق أخرى وأسياق آخر) قال المام أحمد: أنبأنا حسن بن(  

موسى وأعثمان, قال: أنبأنا حماد بن سلمة, عن عاصام بن بهدلة,
عن المسيب بن رافع, عن خرشة بن الحر, قال قدمت المدينة

فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صالى الله عليه وأسلم, فجاء
ًا له, فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل: شيخ يتوكأ على عص

من أهل الجنة, فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين,
فقلت له: قال بعض القوم: كذا وأكذا, فقال: الجنة لله, يدخلها من

يشاء, وأإني رأيت على عهد رسول الله صالى الله عليه وأسلم رؤيا:
ًا, ًا عظيم كأن رجلً أتاني فقال: انطلق, فذهبت معه فسلك بي منهج

فعرضت لي طريق عن يساري, فأردت أن أسلكها, فقال: إنك
لست من أهلها, ثم عرضت لي طريق عن يميني, فسلكتها حتى
انتهيت إلى جبل زلق, فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروأة,
فقال: استمسك, فقلت: نعم, فضرب العمود برجله, فاستمسك
بالعروأة, فقصصتها على رسول الله صالى الله عليه وأسلم فقال

ًا, أما المنهج العظيم فالمحشر, وأأما الطريق التي «رأيت خير
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار, وألست من أهلها, وأأما

الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة, وأأما الجبل
الزلق فمنزل الشهداء, وأأما العروأة التي استمسكت بها فعروأة

السلم, فاستمسك بها حتى تموت» قال: فإنما أرجو أن أكون من
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أهل الجنة, قال: وأإذا هو عبد الله بن سلم, وأهكذا روأاه النسائي

عن أحمد بن سليمان عن عفان, وأابن ماجه عن أبي شيبة عن
الحسن بن موسى الشيب, كلهما عن حماد بن سلمة به نحوه,
وأأخرجه مسلم في صاحيحه من حديث العمش, عن سليمان بن

مسهر, عن خرشة بن الحر الفزاري به.

ِذيَن ّل َوأا ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلَماِت  ّظ ُهْم ّمَن ال ِرُج ُيْخ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِلّي ا َوأ ّلُه  ** ال
ِئَك َلـ ْوأ ُأ ُلَماِت  ّظ َلى ال ِإ ِر  ّنو ُهْم ّمَن ال َن ِرُجو ُيْخ ُغوُت  ّطا ُهُم ال ُؤ َيآ ِل ْوأ َأ ْا  َوأ َفُر َك

ُدوأَن ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا  َأصْاَحاُب ال
يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلم, فيخرج عباده   

المؤمنين من ظلمات الكفر وأالشك وأالريب إلى نور الحق الواضح
الجلي المبين السهل المنير, وأأن الكافرين إنما وأليهم الشيطان,

يزين لهم ما هم فيه من الجهالت وأالضللت, وأيخرجونهم وأيحيدوأن
إلى الكفر وأالفك {أوألئك أصاحاب النار هم بهم عن طريق الحق

فيها خالدوأن} وألهذا وأحد تعالى لفظ النور, وأجمع الظلمات, لن
الحق وأاحد وأالكفر أجناس كثيرة وألكنها باطلة, كما قال {وأأن هذا

ًا فاتبعوه, وأل تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صاراطي مستقيم
وأجعل الظلمات {ذلكم وأصااكم به لعلكم تتقون} وأقال تعالى

وأالنور} وأقال تعالى: {عن اليمين وأالشمآئل} إلى غير ذلك من
الَيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وأانتشار الباطل وأتفرده

وأتشعبه. وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بن ميسرة,
حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان, عن موسى بن عبيدة, عن أيوب
بن خالد, قال: يبعث أهل الهواء, أوأ قال: تبعث أهل الفتن, فمن

كان هواه اليمان, كانت فتنته بيضاء مضيئة, وأمن كان هواه الكفر,
كانت فتنته سوداء مظلمة, ثم قرأ هذه الَية {الله وألي الذي آمنوا
يخرجهم من الظلمات إلى النور وأالذين كفروأا أوألياؤهم الطاغوت

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوألئك أصاحاب النار هم فيها
خالدوأن}.

َقاَل ْذ  ِإ ْلَك  ْلُم ّلُه ا ُه ال َتا َأْن آ ِه  ّب ِر ِفي  ِهيَم  ْبَرا ِإ ِذي َحآّج  ّل َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ  **
ِهيُم ْبَرا ِإ َقاَل  ُأِميُت  َوأ ِيـي  ُأْح َنا  َأ َقاَل  ُيِميُت  َوأ ِيـي  ُيْح ِذي  ّل ّبَي ا ِهيُم َر ْبَرا ِإ

606



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ِهَت ُب َف ِرِب  ْغ ْلَم َها ِمَن ا ِب ْأِت  َف ِرِق  ْلَمْش ِبالّشْمِس ِمَن ا ِتي  ْأ َي ّلَه  ِإّن ال َف

ِلِميَن  ّظا ْوَم ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلُه لَ  َوأال َفَر  َك ِذي  ّل ا
هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروأد بن كنعان بن   

كوش بن سام بن نوح وأيقال نمروأد بن فالخ بن عبار بن شالخ بن
أرفخشذ بن سام بن نوح, وأالوأل قول مجاهد وأغيره, قال مجاهد:
وأملك الدنيا مشارقها وأمغاربها أربعة: مؤمنان وأكافران, فالمؤمنان
سليمان بن داوأد, وأذوأ القرنين, وأالكافران: نمروأد وأبختنصر, وأالله
أعلم. وأمعنى قوله: {ألم تر} أي بقلبك يا محمد {إلى الذي حاج
إبراهيم في ربه}, أي وأجود ربه, وأذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله

غيره, كما قال بعده فرعون لملئه {ما علمت لكم من إله غيري}.
وأما حمله على هذا الطغيان وأالكفر الغليظ وأالمعاندة الشديدة, إل
تجبره, وأطول مدته في الملك, وأذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة
سنة في ملكه, وألهذا قال: {أن آتاه الله الملك} وأكان طلب من

إبراهيم دليلً, على وأجود الرب الذي يدعو إليه, فقال إبراهيم {ربي
الذي يحيي وأيميت} أي إنما الدليل على وأجوده, حدوأثا هذه

الشياء, المشاهدة بعد عدمها, وأعدمها بعد وأجودها, وأهذا دليل على
وأجود الفاعل المختار, ضروأرة, لنها لم تحدثا بنفسها, فل بد لها

من موجد أوأجدها, وأهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وأحده ل شريك
له. فعند ذلك قال المحاج ـ وأهو النمروأد ـ {أنا أحيي وأأميت}. قال

قتادة وأمحمد بن إسحاق وأالسدي, وأغير وأاحد: وأذلك أني أوأتى
بالرجلين, قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما ـ فيقتل, وأآمر بالعفو

عن الَخر فل يقتل, فذلك معنى الحياء وأالماتة ـ وأالظاهر وأالله
ًا لما قال إبراهيم, وأل في أعلم ـ أنه ما أراد هذا لنه ليس جواب

معناه لنه غير مانع لوجود الصانع, وأإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا
ًا وأمكابرة وأيوهم أنه الفاعل لذلك, وأأنه هو الذي يحيي المقام عناد

وأيميت, كما اقتدى به فرعون في قوله {ما علمت لكم من إله
غيري} وألهذا قال له إبراهيم, لما ادعى هذه المكابرة: {فإن الله

يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب} أي إذا كنت كما
تدعي من أنك تحيي وأتميت, فالذي يحيي وأيميت هو الذي يتصرف

في الوجود في خلق ذوأاته وأتسخير كواكبه وأحركاته, فهذه الشمس
ًا كما ادعيت تحيي وأتميت, تبدوأ كل يوم من المشرق, فإن كنت إله

فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وأانقطاعه وأأنه ل يقدر على
المكابرة في هذا المقام, بهت, أي أخرس, فل يتكلم, وأقامت عليه

الحجة, قال الله تعالى: {وأالله ل يهدي القوم الظالمين} أي ل
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ًا, بل حجتهم داحضة عند ربهم, وأعليهم يلهمهم حجة وأل برهان

غضب, وألهم عذاب شديد, وأهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن
مما ذكره كثير من المنطقيين, إن عدوأل إبراهيم عن المقام الوأل

إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوأضح منه, وأمنهم من قد
يطلق عبارة روأيًة ترديه وأليس كما قالوه, بل المقام الوأل يكون
كالمقدمة للثاني, وأيبين بطلن ما ادعاه نمروأد في الوأل وأالثاني,
وألله الحمد وأالمنة. وأقد ذكر السدي أن هذه المناظرة. كانت بين

إبراهيم وأنمروأد بعد خروأج إبراهيم من النار, وألم يكن اجتمع بالملك
إل في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وأروأى عبد الرزاق

عن معمر, عن زيد بن أسلم أن النمروأد كان عنده طعام وأكان
الناس يغدوأن إليه للميرة, فوفد إبراهيم في جملة من وأفد للميرة,

فكان بينهما هذه المناظرة, وألم يعط إبراهيم من الطعام كما
أعطى الناس, بل خرج وأليس معه شيء من الطعام, فلما قرب

من أهله, عمد إلى كثيب من التراب فمل منه عدليه, وأقال: أشغل
أهلي عني إذا قدمت عليهم, فلما قدم وأضع رحاله, وأجاء فاتكأ

ًا فنام, فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملَنين طعام
ًا, فلما استيقظ إبراهيم وأجد الذي قد أصالحوه, ًا, فعملت طعام طيب

فقال: أنى لك هذا ؟ قالت: من الذي جئت به, فعلم أنه رزق
رزقهم الله عز وأجل. قال زيد بن أسلم: وأبعث الله إلى ذلك الملك
ًا, يأمره باليمان بالله, فأبى عليه, ثم دعاه الثانية فأبى الجبار ملك

ثم الثالثة فأبى, وأقال: اجمع جموعك وأأجمع جموعي, فجمع
ًا النمروأد جيشه وأجنوده وأقت طلوع الشمس, وأأرسل الله عليهم باب

من البعوض بحيث لم يروأا عين الشمس, وأسلطها الله عليهم
فأكلت لحومهم وأدماءهم, وأتركتهم عظاما بادية, وأدخلت وأاحدة

منها في منخري الملك, فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة,
عذبه الله بها, فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة, حتى

أهلكه الله بها.

ّنَى َأ َقاَل  َها  ُعُروأِش َلَى  َع ٌءة  َي ِوأ ِهَي َخا َوأ ٍة  َي َقْر َلَى  َع ِذي َمّر  ّل َكا ْوأ  َأ  **
َكْم َقاَل  َثُه  َع َب ُثّم  ٍم  َعا َئَة  ّلُه ِم َتُه ال َأَما َف َها  ِت ْو َد َم ْع َب ّلُه  ِه ال ِذ َهـ ِيـي  ُيْح

َلَى ِإ ُظْر  ْن َفا ٍم  َعا َئَة  ْثَت ِم ِب ّل َبل  َقاَل  ٍم  ْو َي ْعَض  َب ْوأ  َأ ًا  ْوم َي ْثُت  ِب َل َقاَل  ْثَت  ِب َل
ّناِس ِلل َيًة  َلَك آ َع َنْج ِل َوأ ِرَك  َلَى ِحَما ِإ ُظْر  ْن َوأا ّنْه  َتَس َي َلْم  ِبَك  َوأَشَرا َعاِمَك  َط
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َقاَل َلُه  ّيَن  َب َت َلّما  َف ًا  َلْحم َها  ْكُسو َن ُثّم  َها  ْنِشُز ُن ْيَف  َك ِم  َظا ِع َلى ال ِإ ُظْر  ْن َوأا

ٌءر  ِدي َق ٍء  ُكّل َشْي َلَى  َع ّلَه  َأّن ال َلُم  ْع َأ

تقدم قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه} وأهو   
في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه, وألهذا

عطف عليه بقوله {أوأ كالذي مر على قرية وأهي خاوأية على
عروأشها} اختلفوا في هذا المار من هو, فروأى ابن أبي حاتم, عن

عصام بن روأاد, عن آدم بن أبي إياس, عن إسرائيل, عن أبي
إسحاق, عن ناجية بن كعب, عن علي بن أبي طالب, أنه قال: هو

عزير. وأروأاه ابن جرير عن ناجية نفسه, وأحكاه ابن جرير وأابن أبي
حاتم عن ابن عباس وأالحسن وأقتادة وأالسدي وأسليمان بن بريدة,

وأهذا القول هو المشهور وأقال وأهب بن منبه وأعبد الله بن عبيد, هو
أرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق, عمن ل يتهم عن وأهب بن
منبه, أنه قال: هو اسم الخضر عليه السلم. وأقال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل
الجاري ابن عم مطرف, قال سمعت سلمان يقول: إن رجلً من

أهل الشام يقول: إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه
حزقيل بن بوار. وأقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل,

وأأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس, مر عليها بعد تخريب
بختنصر لها وأقتل أهلها {وأهي خاوأية} أي ليس فيها أحد, من قولهم

ًا. خوت الدار تخوي خوي
ـ وأ قوله {على عروأشها} أي ساقطة سقوفها وأجدرانها على  

ًا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة, عرصااتها, فوقف متفكر
وأقال {أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟} وأذلك لما رآى من دثورها
وأشدة خرابها وأبعدها عن العود إلى ما كانت عليه, قال الله تعالى:

{فأماته الله مائة عام ثم بعثه} قال: وأعمرت البلد بعد مضي
سبعين سنة من موته, وأتكامل ساكنوها, وأتراجع بنو إسرائيل إليها,

فلما بعثه الله عز وأجل بعد موته, كان أوأل شيء أحيا الله فيه
عينيه لينظر بهما إلى صانع الله فيه: كيف يحي بدنه, فلما استقل

ًا ًا (قال) الله له, أي بواسطة الملك: {كم لبثت قال لبثت يوم سوي
أوأ بعض يوم} قال: وأذلك أنه مات أوأل النهار, ثم بعثه الله في آخر

النهار, فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم, فقال
{أوأ بعض يوم, قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وأشرابك
لم يتسنه} وأذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وأتين وأعصير, فوجده
كما تقدم لم يتغير منه شيء, ل العصير استحال, وأل التين حمض
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وأل أنتن, وأل العنب نقص {وأانظر إلى حمارك} أي كيف يحييه الله
عز وأجل, وأأنت تنظر {وألنجعلك آية للناس} أي دليلً على المعاد

{وأانظر إلى العظام كيف ننشزها} أي نرفعها, فيركب بعضها على
بعض. وأقد روأى الحاكم في مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم
عن إسماعيل بن حكيم, عن خارجة بن زيد بن ثابت, عن أبيه, أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم قرأ: {كيف ننشزها} بالزاي ثم
قال: صاحيح السناد. وألم يخرجاه. وأقرىء {ننشرها} أي نحييها,

ًا}. وأقال السدي وأغيره تفرقت عظام قاله مجاهد {ثم نكسوها لحم
ًا, فنظر إليها وأهي تلوح من بياضها, فبعث ًا وأيسار حماره حوله يمين

ًا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة, ثم ركب كل الله ريح
ًا من عظام ل لحم عليها, ًا قائم عظم في موضعه حتى صاار حمار
ًا, وأبعث الله ملكا فنفخ ًا وأجلد ًا وأعروأق ًا وأعصب ثم كساها الله لحم

في منخري الحمار, فنهق بإذن الله عز وأجل, وأذلك كله بمرأى من
العزيز, فعند ذلك لما تبين له هذا كله {قال أعلم أن الله على كل

شيء قدير} أي أنا عالم بهذا, وأقد رأيته عيانا, فأنا أعلم أهل
زماني بذلك, وأقرأ آخروأن «قال اعلم» على أنه أمر له بالعلم.

ْؤِمن ُت َلْم  َوأ َأ َقاَل  َتَى  ْو ْلَم ِيـي ا ُتْح ْيَف  َك ِني  ِر َأ ِهيُم َرّب  ْبَرا ِإ َقاَل  ْذ  ِإ َوأ  **
ُهّن َفُصْر ِر  ْي ّط َعًة ّمَن ال َب َأْر ْذ  َفُخ َقاَل  ِبي  ْل َق ِئّن  ْطَم َي ّل ِكن  َلـ َوأ َلَى  َب َقاَل 

ًا ْعي َنَك َس ِتي ْأ َي ُهّن  ُع ْد ُثّم ا ًءا  ُهّن ُجْز ْن َبٍل ّم ُكّل َج َلَى  َع َعْل  ُثّم اْج ْيَك  َل ِإ
ٌءم  ِكي ٌءز َح ِزي َع ّلَه  َأّن ال َلْم  ْع َوأا

ًا منها أنه لما قال    ذكروأا لسؤال إبراهيم عليه السلم, أسباب
لنمروأد {ربي الذي يحيي وأيميت} أحب أن يترقى من علم اليقين
بذلك, إلى عين اليقين, وأأن يرى ذلك مشاهدة, فقال {رب أرني
كيف تحيي الموتى قال: أوأ لم تؤمن ؟ قال: بلى, وألكن ليطمئن

قلبي} فأما الحديث الذي روأاه البخاري عند هذه الَية: حدثنا أحمد
بن صاالح, حدثنا ابن وأهب, أخبرني يونس عن ابن شهاب, عن أبي

سلمة, وأسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب

أرني كيف تحيي الموتى, قال: أوأ لم تؤمن ؟ قال: بلى, وألكن
ليطمئن قلبي». وأكذا روأاه مسلم عن حرملة بن يحيى, عن وأهب

به, فليس المراد ههنا بالشك, ما قد يفهمه من ل علم عنده بل
خلف, وأقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها.
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وأقوله {قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك} اختلف  

المفسروأن في هذه الربعة ما هي, وأإن كان ل طائل تحت تعيينها,
إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن, فروأي عن ابن عباس,
ًا أنه أنه قال هي الغرنوق وأالطاوأس وأالديك وأالحمامة, وأعنه أيض

ًا وأرألً وأهو فرخ النعام ًا. وأقال مجاهد, أخذ وأز ًا وأطاوأس وأديك
ًا. وأقوله {فصرهن ًا وأغراب ًا وأطاوأس وأعكرمة: كانت حمامة وأديك

إليك} أي: قطعهن, قاله ابن عباس وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأأبو
مالك وأأبو السود الدؤلي وأوأهب بن منبه وأالحسن وأالسدي

وأغيرهم. وأقال العوفي عن ابن عباس {فصرهن إليك} أوأثقهن,
ًا, فذكروأا أنه فلما أوأثقهن ذبحهن, ثم جعل على كل جبل منهن جزء

عمد إلى أربعة من الطير, فذبحهن ثم قطعهن وأنتف ريشهن
وأمزقهن وأخلط بعضهن ببعض, ثم جزأهن أجزاء, وأجعل على كل
ًا, قيل أربعة أجبل, وأقيل سبعة, قال ابن عباس: جبل منهن جزء

وأأخذ رؤوأسهن بيده ثم أمره الله عز وأجل أن يدعوهن فدعاهن كما
أمره الله عز وأجل, فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش,

وأالدم إلى الدم, وأاللحم إلى اللحم, وأالجزاء من كل طائر, يتصل
بعضها إلى بعض, حتى قام كل طائر على حدته, وأأتينه يمشين

ًا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها, وأجعل كل طائر يجيء سعي
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلم, فإذا قدم له غير

رأسه يأباه, فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله
وأقوته, وألهذا قال {وأاعلم أن الله عزيز حكيم} أي عزيز ل يغلبه

شيء, وأل يمتنع من شيء, وأما شاء كان بل ممانع, لنه القاهر لكل
شيء, حكيم في أقواله وأأفعاله وأشرعه وأقدره. قال عبد الرزاق:
أخبرنا معمر عن أيوب في قوله {وألكن ليطمئن قلبي} قال: قال
ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وأقال ابن جرير:

حدثني محمد بن المثنى, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة,
سمعت زيد بن علي يحدثا عن رجل عن سعيد بن المسيب قال:
اتفق عبد الله بن عباس وأعبد الله بن عمروأ بن العاص أن يجتمعا

قال: وأنحن شيبة. فقال أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله
أرجى عندك لهذه المة ؟ فقال عبد الله بن عمروأ قوله الله تعالى:

{قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, ل تقنطوا من رحمة
ًا} الَية, فقال ابن عباس: أما إن الله إن الله يغفر الذنوب جميع

كنت تقول هذا, فأنا أقول أرجى منها لهذه المة, قول إبراهيم
َوألم تؤمن ؟ قال: بلى, {رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ قال: أ
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وألكن ليطمئن قلبي} وأقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي, حدثنا عبد

الله بن صاالح كاتب الليث, حدثني محمد بن أبي سلمة عن عمروأ,
حدثني ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وأعبد الله بن

عمروأ بن العاص, فقال ابن عباس لبن عمروأ بن العاص: أي آية
في القرآن أرجى عندك, فقال عبد الله بن عمروأ: قول الله عز

وأجل: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا} الَية,
فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله عز وأجل: {وأإذ قال

إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أوألم تؤمن قال بلى}
فرضي من إبراهيم قوله {بلى}, قال فهذا لما يعترض في النفوس
وأيوسوس به الشيطان, وأهكذا روأاه الحاكم في المستدرك عن أبي

عبد الله محمد بن يعقوب بن الحزم, عن إبراهيم بن عبد الله
السعدي, عن بشر بن عمر الزهراني, عن عبد العزيز بن أبي

سلمة بإسناده مثله, ثم قال: صاحيح السناد, وألم يخرجاه.

َع ْب َتْت َس َب َأن ٍة  ّب َثِل َح َكَم ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ُهْم  َل َوا َأْم ُقوَن  ْنِف ُي ِذيَن  ّل َثُل ا ** ّم
ٌءع َوأاِس ّلُه  َوأال ُء  َيَشآ ِلَمن  ُيَضاِعُف  ّلُه  َوأال ٍة  ّب َئُة َح ٍة ّم َل ُب ُكّل ُسن ِفي  ِبَل  َنا َس

ٌءم ِلي  َع
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله   

وأابتغاء مرضاته, وأأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة
ضعف, فقال {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله}. قال

سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وأقال مكحول: يعني به النفاق
في الجهاد من رباط الخيل وأإعداد السلح وأغير ذلك. وأقال شبيب

بن بشر, عن عكرمة, عن ابن عباس: الجهاد وأالحج يضعف الدرهم
فيهما إلى سبعمائة ضعف, وألهذا قال تعالى: {كمثل حبة أنبتت

سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} وأهذا المثل أبلغ في النفوس
من ذكر عدد السبعمائة, فإن هذا فيه إشارة إلى أن العمال

الصالحة ينميها الله عز وأجل لصاحابها, كما ينمي الزرع لمن بذره
في الرض الطيبة, وأقد وأردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة

ضعف. قال المام احمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش, حدثنا
وأاصال مولى ابن عيينة, عن بشار بن أبي سيف الجرمي, عن

عياض بن غطيف, قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى
أصاابته بجنبه, وأامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه, قلنا: كيف بات أبو
عبيدة ؟ قالت: وأالله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بّت بأجر,
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وأكان مقبلً بوجهه على الحائط, فأقبل على القوم بوجهه وأقال: أل

تسألوني عما قلت ؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه, قال
سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول: «من أنفق نفقة
فاضلة في سبيل الله فسبعمائة, وأمن أنفق على نفسه وأأهله أوأ
ًا أوأ أماط أذى, فالحسنة بعشر أمثالها, وأالصوم جنة ما عاد مريض

لم يخرقها, وأمن ابتله الله عز وأجل ببلء في جسده فهو له حطة»
وأقد روأى النسائي في الصوم بعضه من حديث وأاصال به, وأمن وأجه

ًا. آخر موقوف
حديث آخر) ـ قال المام احمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا(  

شعبة عن سليمان, سمعت أبا عمروأ الشيباني عن ابن مسعود أن
رجلً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله, فقال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم «لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة مخطومة»
وأروأاه مسلم وأالنسائي من حديث سليمان بن مهران عن العمش

به, وألفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله,
هذه في سبيل الله, فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة».

حديث آخر) ـ قال أحمد: حدثنا عمروأ بن مجمع أبو المنذر(  
الكندي, أخبرنا إبراهيم الهجري, عن أبي الحوص عن عبد الله بن

مسعود, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إن الله جعل
حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إل الصوم

وأالصوم لي, وأأنا أجزي به, وأللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره,
وأفرحة يوم القيامة, وألخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح

المسك».
حديث آخر) ـ قال أحمد: أخبرنا وأكيع, أخبرنا العمش عن أبي(  

صاالح, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
«كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة

ضعف إلى ما شاء الله, يقول الله إل الصوم فإنه لي, وأأنا أجزي
به, يدع طعامه وأشرابه من أجلي, وأللصائم فرحتان: فرحة عند

فطره, وأفرحة عند لقاء ربه, وألخلوف فم الصائم أطيب عند الله
من ريح المسك, الصوم جنة, الصوم جنة» وأكذا روأاه مسلم عن

أبي بكر بن أبي شيبة وأأبي سعيد الشج كلهما عن وأكيع به.
حديث آخر) ـ قال أحمد: حدثنا حسين بن علي, عن زائدة, عن(  

ْير بن عميلة, عن خريم بن فاتك, قال: قال رسول ُيَس الركيم, عن 
الله صالى الله عليه وأسلم «من أنفق نفقة في سبيل الله, تضاعف

».بسبعمائة ضعف
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حديث آخر) ـ قال أبو داوأد: أنبأنا محمد بن عمروأ بن السرح,(  

حدثنا ابن وأهب, عن يحيى بن أيوب وأسعيد بن أيوب, عن زبان بن
فائد, عن سهل بن معاذ, عن أبيه, قال: قال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم «إن الصلة وأالصيام وأالذكر يضاعف على النفقة في
».سبيل الله بسبعمائة ضعف

حديث آخر) ـ قال ابن أبي حاتم: أنبأنا أبي, حدثنا هاروأن بن عبد(  
الله بن مروأان, حدثنا ابن أبي فديك, عن الخليل بن عبد الله, عن

الحسن عن عمران بن حصين, عن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم, قال «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأأقام في بيته, فله
بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة, وأمن غزا في سبيل الله
وأأنفق في جهة ذلك, فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم, ثم تل
هذه الَية {وأالله يضاعف لمن يشاء}, وأهذا حديث غريب, وأقد

تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة
ًا إلى ألفي ألف حسنة, عند قوله {من ذا الذي يقرض الله قرض

ًا كثيرة} الَية. ًا فيضاعفه له أضعاف حسن
حديث آخر) ـ قال ابن مردوأيه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن(  

العسكري البزاز, أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب, أخبرنا محمود
بن خالد الدمشقي, أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب, عن نافع,

عن ابن عمر: لما نزلت هذه الَية {مثل الذين ينفقون أموالهم في
سبيل الله} قال النبي صالى الله عليه وأسلم «رب زد أمتي» قال:

ًا} قال «رب زد ًا حسن فأنزل الله {من ذا الذي يقرض الله قرض
أمتي» قال: فأنزل الله {إنما يوفى الصابروأن أجرهم بغير

حساب}, وأقد روأاه أبو حاتم وأابن حبان في صاحيحه عن حاجب بن
أركين, عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري, عن

أبي إسماعيل المؤدب, عن عيسى بن المسيب, عن نافع, عن ابن
عمر, فذكره. وأقوله ههنا{وأالله يضاعف لمن يشاء} أي بحسب
إخلصاه في عمله {وأالله وأاسع عليم} أي فضله وأاسع كثير أكثر
من خلقه, عليم بمن يستحق وأمن ل يستحق, سبحانه وأبحمده.

ًا ّن ُا َم َفُقو ْن َأ ُعوَن َمآ  ِب ْت ُي ُثّم لَ  ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ُهْم  َل َوا َأْم ُقوَن  ْنِف ُي ِذيَن  ّل ** ا
ُنوَن * َيْحَز ُهْم  َوألَ  ِهْم  ْي َل َع ٌءف  ْو َوألَ َخ ِهْم  ّب َد َر ْن ُهْم ِع َأْجُر ُهْم  ّل ًذى  َأ َوألَ 

َهآ ُع َب ْت َي ٍة  َق َد ٌءر ّمن صَا ْي ٌءة َخ ِفَر ْغ َوأَم ٌءف  ْعُروأ ٌءل ّم ْو ٌءم * َق ِلي ِنّي َح َغ ّلُه  َوأال ًذى  َأ
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َلُه ُق َما ِف ْن ُي ِذي  ّل َكا َى  َذ َوأال ْلَمّن  ِبا ُكم  ِت َقا َد ْا صَا ُلو ِط ْب ُت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ َي
ِه ْي َل َع َواٍن  ْف َثِل صَا َكَم ُلُه  َث َفَم ِر  ِم الَِخ ْو َي ْل َوأا ِه  ّل ِبال ْؤِمُن  ُي َوألَ  ّناِس  َئآَء ال ِر

َبُه َأصَاا َف ٌءب  ْا ُتَرا ُبو َكَس ٍء ّمّما  َلَى َشْي َع ِدُروأَن  ْق َي ًا لّ  ْلد َكُه صَا َتَر َف ٌءل  ِب َوأا
ِريَن ِف َكا ْل ْوَم ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلُه لَ   َوأال

يمدح تبارك وأتعالى الذين ينفقون في سبيله, ثم ل يتبعون ما   
ًا على من أعطوه, فل يمنون به أنفقوا من الخيرات وأالصدقات من

.على أحد, وأل يمنون به ل بقول وأل بفعل
ًا   وأقوله {وأل أذى} أي ل يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروأه

يحبطون به ما سلف من الحسان, ثم وأعدهم الله تعالى الجزاء
الجزيل على ذلك, فقال {لهم أجرهم عند ربهم} أي ثوابهم على

الله ل على أحد سواه. {وأل خوف عليهم} أي فيما يستقبلونه من
أهوال يوم القيامة. {وأل هم يحزنون} أي على ما خلفوه من

الوألد, وأل ما فاتهم من الحياة الدنيا وأزهرتها ل يأسفون عليها,
لنهم قد صااروأا إلى ما هو خير لهم من ذلك.

ثم قال تعالى: {قول معروأف} أي من كلمة طيبة وأدعاء لمسلم  
{وأمغفرة} أي عفو وأغفر عن ظلم قولي أوأ فعلي {خير من صادقة

يتبعها أذى}. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل قال:
قرأت على معقل بن عبد الله, عن عمروأ بن دينار, قال: بلغنا أن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم قال: ما من صادقة أحب إلى الله
من قول معروأف, ألم تسمع قوله {قول معروأف وأمغفرة خير من

صادقة يتبعها أذى وأالله غني} عن خلقه, {حليم} أي يحلم وأيغفر
وأيصفح وأيتجاوأز عنهم, وأقد وأردت الحاديث بالنهي عن المن في
الصدقة, ففي صاحيح مسلم من حديث شعبة عن العمش, عن
سليمان بن مسهر, عن خرشة بن الحر, عن أبي ذر, قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ثلثة ل يكلمهم الله يوم القيامة,
وأل ينظر إليهم, وأل يزكيهم, وألهم عذاب أليم: المنان بما أعطى,

وأالمسبل إزاره, وأالمنفق سلعته بالحلف الكاذب} وأقال ابن
مردوأيه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى, أخبرنا عثمان بن محمد

الدوأري, أخبرنا هشيم بن خارجة, أخبرنا سليمان بن عقبة, عن
يونس بن ميسرة, عن أبي إدريس, عن أبي الدرداء, عن النبي
صالى الله عليه وأسلم قال «ل يدخل الجنة عاق, وأل منان, وأل

مدمن خمر, وأل مكذب بقدر», وأروأى أحمد وأابن ماجه من حديث
يونس بن ميسرة نحوه ثم روأى ابن مردوأيه وأابن حبان وأالحاكم في

مستدركه, وأالنسائي من حديث عبد الله بن يسار العرج, عن
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سالم بن عبد الله بن عمر, عن أبيه, قال: قال رسول الله صالى

الله عليه وأسلم «ثلثة ل ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق
لوالديه, وأمدمن خمر, وأالمنان بما أعطى» وأقد روأى النسائي, عن

مالك بن سعد, عن عمه روأح بن عبادة, عن عتاب بن بشير, عن
خصيف الجزري, عن مجاهد عن ابن عباس, عن النبي صالى الله
عليه وأسلم قال «ل يدخل الجنة مدمن خمر, وأل عاق لوالديه, وأل

منان» , وأقد روأاه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال, عن محمد
بن عبد الله بن عصار الموصالي, عن عتاب, عن خصيف, عن

مجاهد, عن ابن عباس, وأروأاه النسائي من حديث عبد الكريم بن
مالك الجزري, عن مجاهد قوله, وأقد روأي عن مجاهد, عن أبي

سعيد, وأعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه, وألهذا قال الله تعالى: {يا
أيها الذين آمنوا ل تبطلوا صادقاتكم بالمن وأالذى} فأخبر أن

الصدقة تبطل بما يتبعها من المن وأالذى, فما يفي ثواب الصدقة
بخطيئة المن وأالذى, ثم قال تعالى: {كالذي ينفق ماله رئاء

الناس} أي ل تبطلوا صادقاتكم بالمن وأالذى كما تبطل صادقة من
راءى بها الناس, فأظهر لهم أنه يريد وأجه الله, وأإنما قصده مدح
الناس له أوأ شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس, أوأ يقال

إنه كريم, وأنحو ذلك من المقاصاد الدنيوية, مع قطع نظره عن
معاملة الله تعالى وأابتغاء مرضاته وأجزيل ثوابه, وألهذا قال {وأل

يؤمن بالله وأاليوم الَخر}, ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي
ًا أوأ أذى, فقال {فمثله بإنفاقه, قال الضحاك: وأالذي يتبع نفقته من

كمثل صافوان} وأهو جمع صافوانة, فمنهم من يقول: الصفوان
ًا وأهو الصفا وأهو الصخر الملس, {عليه تراب ًا أيض يستعمل مفرد
ًا} أي فترك الوابل فأصاابه وأابل} وأهو المطر الشديد {فتركه صالد

ًا, أي ل شيء عليه من ذلك ًا أي أملس يابس ذلك الصفوان صالد
التراب, بل قد ذهب كله, أي وأكذلك أعمال المرائين تذهب

وأتضمحل عند الله وأإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب,
وألهذا قال {ل يقدروأن على شيء مما كسبوا وأالله ل يهدي القوم

الكافرين}

ًا ّمْن ِبيت ْث َت َوأ ِه  ّل َء َمْرَضاِت ال َغآ ِت ْب ُهُم ا َل َوا َأْم ُقوَن  ْنِف ُي ِذيَن  ّل َثُل ا َوأَم  **
ّلْم ِإن  َف ْيِن  َف ْع َها ِض َل ُك ُأ َتْت  َفآ ٌءل  ِب َوأا َها  َب َأصَاا ٍة  َو ْب ِبَر ٍة  ّن َثِل َج َكَم ِهْم  ُفِس ْن َأ

ٌءر َبِصي ُلوَن  ْعَم َت ِبَما  ّلُه  َوأال َطّل  َف ٌءل  ِب َوأا َها  ْب  ُيِص
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وأهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم   

ًا من أنفسهم} أي وأهم متحققون متثبتون أن الله في ذلك, {وأتثبيت
سيجزيهم على ذلك أوأفر الجزاء, وأنظير هذا في معنى قوله عليه

السلم في الحديث الصحيح المتفق على صاحته «من صاام رمضان
ًا» أي يؤمن أن الله شرعه وأيحتسب عند الله ثوابه, ًا وأاحتساب إيمان

ًا, وأكذا قال ًا وأيقين ًا من أنفسهم} أي تصديق قال الشعبي: {وأتثبيت
قتادة وأأبو صاالح وأابن زيد, وأاختاره ابن جريروأ وأقال مجاهد

وأالحسن: أي يتثبتون أين يضعون صادقاتهم.
وأقوله {كمثل جنة بربوة}, وأهو عند الجمهور: المكان المرتفع من  

الرض, وأزاد ابن عباس وأالضحاك وأتجري فيه النهار. قال ابن جرير
رحمه الله: وأفي الربوة ثلثا لغات: هن ثلثا قراءات: بضم الراء,
وأبها قرأ عامة أهل المدينة وأالحجاز وأالعراق, وأفتحها وأهي قراءة

وأالكوفة,وأيقال إنها لغة تميم, وأكسر الراء, وأيذكر, بعض أهل الشام
.أنها قراءة ابن عباس

وأقوله {أصاابها وأابل} وأهو المطر الشديد, كما تقدم, فآتت  
{أكلها} أي ثمرتها {ضعفين} أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان

{فإن لم يصبها وأابل فطل} قال الضحاك: هو الرذاذ وأهو اللين من
ًا, لنها إن لم يصبها المطر, أي هذه الجنة بهذه الربوة ل تمحل أبد
ًا ما كان فهو كفايتها, وأكذلك عمل المؤمن ل يبور وأابل فطل, وأأي

ًا, بل يتقبله الله وأيكثره وأينميه كل عامل بحسبه, وألهذا قال أبد
{وأالله بما تعملون بصير} أي ل يخفى عليه من أعمال عباده

شيء.

َها ِت َتْح ِري ِمن  َتْج َناٍب  ْع َأ َوأ ّنِخيٍل  ٌءة ّمن  ّن َلُه َج ُكوَن  َت َأن  ُكْم  ُد َأَح ّد  َو َي َأ  **
ُء َفآ َع ٌءة ُض ّي ُذّر َلُه  َوأ َبُر  ِك ْل َبُه ا َأصَاا َوأ ّثَمَراِت  ُكّل ال َها ِمن  ِفي َلُه  َهاُر  ْن ال

ّلُه ّيُن ال َب ُي ِلَك  َذ َك َقْت  َتَر َفاْح ٌءر  َنا ِه  ِفي ٌءر  ْعَصا ِإ َهآ  َب َأصَاا ُكْم َف ّل َع َل َياِت  َ ُكُم ال َل
ّكُروأَن َف َت  َت

قال البخاري عند تفسير هذه الَية: حدثنا إبراهيم بن موسى,   
حدثنا هشام هو ابن يوسف, عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي
مليكة, يحدثا عن ابن عباس, وأسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة

ًا لصاحاب يحدثا عن عبيد بن عمير, قال: قال عمر بن الخطاب يوم
النبي صالى الله عليه وأسلم: فيمن تروأن هذه الَية نزلت ؟ {أيود

أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأأعناب} قالوا: الله أعلم.
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فغضب عمر, فقال: قولوا: نعلم أوأ ل نعلم, فقال ابن عباس: في

نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين, فقال عمر: يا ابن أخي قل وأل
تحقر نفسك, فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلً بعمل,

قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة
الله, ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصاي, حتى أغرق

أعماله, ثم روأاه البخاري عن الحسن بن محمد الزعفراني, عن
حجاج بن محمد العور, عن ابن جريج, فذكره وأهو من أفراد

البخاري رحمه الله, وأفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الَية,
وأتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أوألً ثم بعد ذلك

ًا بالله من ذلك, انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذ
فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح, وأاحتاج إلى
شيء من الوأل في أضيق الحوال, فلم يحصل منه شيء وأخانه

أحوج ما كان إليه, وألهذا قال تعالى: {وأأصاابه الكبر وأله ذرية
ضعفاء فأصاابها إعصار} وأهو الريح الشديد {فيه نار فاحترقت} أي
أحرق ثمارها وأأباد أشجارها, فأي حال يكون حاله ؟ وأقد روأى ابن
أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس, قال: ضرب الله مثل

ًا وأكل أمثاله حسن, قال {أيود أحدكم أن تكون له جنة من حسن
نخيل وأأعناب تجري من تحتها النهار له فيها من كل الثمرات}

يقول صانعه في شيبته {وأأصاابه الكبر} وأوألده وأذريته ضعاف عند
آخر عمره, فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه, فلم يكن عنده

قوة أن يغرس مثله, وألم يكن عند نسله خير يعودوأن به عليه,
ّد إلى الله عز وأجل, ليس له وأكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا ر
خير فيستعتب, كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه, وأل يجده

ًا يعود عليه, كما لم يغن عن هذا وألده, وأحرم أجره قدم لنفسه خير
عند أفقر ما كان إليه, كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان

إليها عند كبره وأضعف ذريته. وأهكذا روأى الحاكم في مستدركه أن
رسول الله صالى الله عليه وأسلم كان يقول في دعائه «اللهم

اجعل أوأسع رزقك علّي عند كبر سني وأانقضاء عمري» وألهذا قال
تعالى: {كذلك يبين الله لكم الَيات لعلكم تتفكروأن} أي تعتبروأن

وأتفهمون المثال وأالمعاني وأتنزلونها على المراد منها. كما قال
تعالى: {وأتلك المثال نضربها للناس وأما يعقلها إل العالمون}.
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ُكم َل َنا  َأْخَرْج َوأِمّمآ  ُتْم  ْب َكَس َباِت َما  ّي َط ْا ِمن  ُقو ْنِف َأ ْا  َو ُن ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ َي  **
َأن ِإلّ  ِه  ِذي ِبآِخ ُتْم  َلْس َوأ ُقوَن  ْنِف ُت ْنُه  ِبيَث ِم ْلَخ ْا ا َيّمُمو َت َوألَ  ّمَن الْرِض 

َفْقَر ْل ُكُم ا ُد ِع َي َطاُن  ْي ٌءد *  الّش ِنّي َحِمي َغ ّلَه  َأّن ال ْا  َو َلُم ْع َوأا ِه  ِفي ْا  ْغِمُضو ُت
ٌءم ِلي َع ٌءع  َوأاِس ّلُه  َوأال َفْضلً  َوأ ْنُه  ًة ّم ِفَر ْغ ُكم ّم ُد ِع َي ّلُه  َوأال ِء  َفْحَشآ ْل ِبا ُكم  ْأُمُر َي َوأ

ًا ِثير َك ًا  ْير ِتَي َخ ُأوأ ْد  َق َف ْكَمَة  ْلِح ْؤَت ا ُي َوأَمن  ُء  َيَشآ ْكَمَة َمن  ْلِح ِتي ا ّؤ ُي   *
َباِب  ْل ْا ال ُلو ْوأ ُأ ِإلّ  ّكُر  ّذ َي َوأَما 

يأمر تعالى: عباده المؤمنين بالنفاق وأالمراد به الصدقة ههنا,   
قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الموال التي اكتسبوها,
قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم, وأقال علي وأالسدي

{من طيبات ما كسبتم} يعني الذهب وأالفضة, وأمن الثمار وأالزروأع
التي أنبتها لهم من الرض, قال ابن عباس: أمرهم بالنفاق من
أطيب المال وأأجوده وأأنفسه, وأنهاهم عن التصدق برذالة المال

ًا, وألهذا قال: {وأل وأدنيئه وأهو خبيثه, فإن الله طيب ل يقبل إل طيب
تيمموا الخبيث} أي تقصدوأا الخبيث {منه تنفقون وألستم بآخذيه}
أي لو أعطيتموه ما أخذتموه, إل أن تتغاضوا فيه, فالله أغنى عنه
منكم, فل تجعلوا لله ما تكرهون, وأقيل معناه {وأل تيمموا الخبيث
منه تنفقون} أي ل تعدلوا عن المال الحلل وأتقصدوأا إلى الحرام
فتجعلوا نفقتكم منه, وأيذكر ههنا الحديث الذي روأاه المام أحمد:

حدثنا محمد بن عبيد, حدثنا إسحاق, عن الصباح بن محمد عن مرة
الهمداني, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم «إن الله قسم بينكم أخلقكم كما قسم بينكمم
أرزاقكم وأإن الله يعطي الدنيا من يحب وأمن ل يحب, وأل يعطي

الدين إل لمن أحب, فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه, وأالذي نفسي
بيده ل يسلم عبد, حتى يسلم قلبه وألسانه وأل يؤمن حتى يأمن
جاره بوائقه قالوا وأما بوائقه يا نبي الله قال غشه وأظلمه, وأل

يكسب عبد مالً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه وأل يتصدق
فيقبل منه وأل يتركه خلف ظهره إل كان إلى النار, إن اللهل يمحو
السيء بالسيء, وألكن يمحو السيء بالحسن, إن الخبيث ل يمحو
الخبيث» وأالصحيح القول الوأل, قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا

الحسين بن عمر العبقري, حدثني أبي عن أسباط عن السدي, عن
عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه, في قول الله

{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأمما أخرجنا لكم
من الرض وأل تيمموا الخبيث منه تنفقون} الَية, قال: نزلت في

النصار, كانت النصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من
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حيطانها البسر فعلقوه على حبل, بين السطوانتين في مسجد

رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فيأكل فقراء المهاجرين منه,
فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر, يظن أن

ذلك جائز, فأنزل الله فيمن فعل ذلك {وأل تيمموا الخبيث منه
تنفقون}, ثم روأاه ابن جرير وأابن ماجه وأابن مردوأيه, وأالحاكم في
مستدركه من طريق السدي, عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه,

وأقال الحاكم: صاحيح على شرط البخاري وأمسلم, وألم يخرجاه
وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا عبيد الله, عن

إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه, {وأل
تيمموا الخبيث منه تنفقون وألستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه} قال:
نزلت فينا, كنا أصاحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته
وأقلته, فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد, وأكان أهل الصفة
ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه فسقط منه

البسر وأالتمر, فيأكل, وأكان أناس ممن ل يرغبون في الخير يأتي
بالقنو الحشف وأالشيص, فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه, فنزلت

{وأل تيمموا الخبيث منه تنفقون وألستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه}
قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إل على إغماض

وأحياء, فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده, وأكذا روأاه
الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, عن عبيد الله هو
ابن موسى العبسي, عن إسرائيل عن السدي, وأهو إسماعيل بن

عبد الرحمن, عن أبي مالك الغفاري وأاسمه غزوأان, عن البراء
فذكر نحوه, ثم قال وأهذا حديث حسن غريب, وأقال ابن أبي حاتم,

حدثنا أبي, حدثنا أبو الوليد, حدثنا سليمان بن كثير, عن الزهري عن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه, أن رسول الله صالى الله

عليه وأسلم, نهى عن لونين من التمر الجعروأر وأالحبيق, وأكان
الناس يتيممون شرار ثمارهم, ثم يخرجونها في الصدقة, فنزلت

{وأل تيمموا الخبيث منه تنفقون} وأروأاه أبو داوأد من حديث سفيان
بن حسين عن الزهري, ثم قال: أسنده أبو الوليد عن سليمان بن
كثير عن الزهري, وألفظه نهى رسول الله صالى الله عليه وأسلم

عن الجعروأر وألون الحبيق, أن يؤخذ في الصدقة, وأقد روأى
النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي,

عن الزهري, عن أبي أمامة, وألم يقل عن أبيه, فذكر نحوه, وأكذا
روأاه ابن وأهب, عن عبد الجليل, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي,

حدثنا يحيى بن المغيرة, حدثنا جرير عن عطاء بن السائب, عن عبد
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الله بن مغفل, في هذه الَية {وأل تيمموا الخبيث منه تنفقون}

ًا, وألكن ل يصدق بالحشف قال: كسب المسلم ل يكون خبيث
وأالدرهم الزيف وأما ل خير فيه, وأقال المام أحمد: حدثنا أبو سعيد,
حدثنا حماد بن سلمة, عن حماد هو ابن سليمان, عن إبراهيم, عن
السود, عن عائشة, قالت: أتى رسول الله صالى الله عليه وأسلم

بضب, فلم يأكله وألم ينه عنه, قلت: يا رسول الله, نطعمه
المساكين ؟ قال «ل تطعموهم مما ل تأكلون». ثم روأاه عن عفان

 فقلت: يا رسول الله, أل أطعمه المساكين¹عن حماد بن سلمة به
؟ قال «ل تطعموهم مما ل تأكلون}. وأقال الثوري, عن السدي,

عن أبي مالك, عن البراء {وألستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه}
يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك, لم يأخذه إل أن يرى
أنه قد نقصه من حقه, روأاه ابن جرير, وأقال علي بن أبي طلحة,

عن ابن عباس {وألستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه} يقول: لو كان
لكم على أحد حق فجاءكم بحق دوأن حقكم, لم تأخذوأه بحساب

الجيد حتى تنقصوه, قال فذلك قوله: {إل أن تغمضوا فيه} فكيف
ترضون لي ما لترضون لنفسكم, وأحقي عليكم من أطيب أموالكم

وأأنفسه ؟ روأاه ابن أبي حاتم, وأابن جرير, وأزاد: وأهو قوله: {لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ثم روأي عن طريق العوفي

وأغيره, عن ابن عباس, نحو ذلك, وأكذا ذكره غير وأاحد.
وأقوله: {وأاعلموا أن الله غني حميد} أي وأإن أمركم بالصدقات  

وأبالطيب منها, فهو غني عنها, وأما ذاك إل أن يساوأي الغني الفقير,
كقوله {لن ينال اللهلحومها وأل دماؤها وألكن يناله التقوى منكم}

وأهو غني عن جميع خلقه وأجيمع خلقه فقراء إليه, وأهو وأاسع
الفضل, ل ينفد ما لديه, فمن تصدق بصدقة من كسب طيب,

فليعلم أن الله غني وأاسع العطاء, كريم جواد, وأيجزيه بها,
ًا كثيرة, من يقرض غير عديم وأل ظلوم, وأيضاعفها له أضعاف

وأهوالحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأأقواله وأشرعه وأقدره, ل
إله إل هو, وأل رب سواه.

وأقوله: {الشيطان يعدكم الفقر وأيأمركم بالفحشاء وأالله يعدكم  
مغفرة منه وأفضلً وأالله وأاسع عليم} قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبو

زرعة, حدثنا هناد بن السري, حدثنا أبو الحوص, عن عطاء بن
السائب, عن مرة الهمداني, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إن للشيطان لمة بابن آدم
وأللملك لمة, فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وأتكذيب بالحق, وأأما

621



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
لمة الملك فإيعاد بالخير وأالتصديق بالحق, فمن وأجد ذلك فليعلم

أنه من الله, فليحمد الله, وأمن وأجد الخرى فليتعوذ من الشيطان»
ثم قرأ {الشيطان يعدكم الفقر وأيأمركم بالفحشاء وأالله يعدكم

مغفرة منه وأفضلً} الَية, وأهكذا روأاه الترمذي وأالنسائي في كتابي
ًا, عن هناد بن السري. وأأخرجه ابن حبان التفسير من سننهما جميع
في صاحيحه, عن أبي يعلى الموصالي, عن هناد به, وأقال الترمذي:

حسن غريب, وأهو حديث أبي الحوص, يعني سلم بن سليم, ل
ًا إل من حديثه, كذا قال: وأقد روأاه أبو بكر بن مردوأيه نعرفه مرفوع

 عن محمد بن عبد الله بن¹في تفسيره, عن محمد بن أحمد
ًا نحوه  وألكن روأاه مسعر عن عطاء بن السائب,¹مسعود مرفوع

عن أبي الحوص عوف بن مالك بن نضلة, عن ابن مسعود, فجعله
من قوله, وأالله أعلم, وأمعنى قول تعالى: {الشيطان يعدكم

الفقر} أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فل تنفقوه في
مرضاة الله. {وأيأمركم بالفحشاء} أي مع نهيه إياكم عن النفاق

خشية الملق, يأمركم بالمعاصاي وأالمآثم وأالمحارم وأمخالفة
الخلق, قال تعالى: {وأالله يعدكم مغفرة منه} أي في مقابلة ما
أمركم الشيطان بالفحشاء. {وأفضلً} أي في مقابلة ما خوفكم

الشيطان من الفقر {وأالله وأاسع عليم}
وأقوله: {يؤتي الحكمة من يشاء} قال علي بن أبي طلحة, عن  

ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن, ناسخه وأمنسوخه, وأمحكمه
وأمتشابهه, وأمقدمه وأمؤخره, وأحلله وأحرامه, وأأمثاله, وأروأى جويبر

ًا «الحكمة القرآن» يعني عن الضحاك عن ابن عباس مرفوع
تفسيره, قال ابن عباس: فإنه قد قرأه البر وأالفاجر, روأاه ابن

مردوأيه, وأقال ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يعني بالحكمة الصاابة في
القول, وأقال ليث بن أبي سليم, عن مجاهد {يؤتي الحكمة من

يشاء}: ليست بالنبوة, وألكنه العلم وأالفقه وأالقرآن, وأقال أبو
العالية: الحكمة خشية الله, فإن خشية الله رأس كل حكمة, وأقد
روأى ابن مردوأيه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني, عن
ًا «رأس الحكمة مخافة أبي عمار السدي, عن ابن مسعود مرفوع

الله» وأقال أبو العالية في روأاية عنه: الحكمة الكتاب وأالفهم, وأقال
إبراهيم النخعي, الحكمة الفهم, وأقال أبو مالك: الحكمة السنة,

وأقال ابن وأهب, عن مالك, قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل, قال
مالك: وأإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله, وأأمر
يدخله الله في القلوب من رحمته وأفضله, وأمما يبين ذلك أنك تجد
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ًا في أمر الرجل عاقلً في أمر الدنيا إذا نظر فيها, وأتجد آخر ضعيف

ًا به, يؤتيه الله إياه وأيحرمه هذا, ًا بأمر دينه بصير دنياه, عالم
فالحكمة الفقه في دين الله, وأقال السدي: الحكمة النبوة,

وأالصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: ل تختص بالنبوة بل هي
أعم منها, وأأعلها النبوة, وأالرسالة أخص, وألكن لتباع النبياء حظ

من الخير على سبيل التبع, كما جاء في الحاديث «من حفظ
القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه ل يوحى إليه» روأاه

وأكيع بن الجراح في تفسيره, عن إسماعيل بن رافع, عن رجل لم
يسمه, عن عبد الله بن عمر, وأقوله: وأقال المام أحمد: حدثنا وأكيع
وأيزيد, قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وأهو ابن

أبي حازم, عن ابن مسعود, قال: سمعت رسول الله صالى الله
ً عليه وأآله وأسلم, يقول «ل حسد إل في اثنتين: رجل آتاه الله مال

فسلطه على هلكته في الحق, وأرجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها
وأيعلمها» وأهكذا روأاه البخاري وأمسلم وأالنسائي وأابن ماجه من

طرق متعددة عن إسماعيل أبي خالد به.
وأقوله: {وأما يذكر إل أوألوا الَلباب} أي وأما ينتفع بالموعظة  

.وأالتذكار إل من له لب وأعقل, يعي به الخطاب وأمعنى الكلم

َوأَما َلُمُه  ْع َي ّلَه  ِإّن ال َف ٍر  ْذ ّن ُتْم ّمن  َذْر َن ْوأ  َأ ٍة  َق َف ّن ُتْم ّمن  ْق َف َأن َوأَمآ   **
َها ُتْخُفو ِإن  َوأ ِهَي  ِعّما  ِن َف َقاِت  َد ْا الّص ُدوأ ْب ُت ِإن  ٍر *   ْنَصا َأ ِلِميَن ِمْن  ّظا ِلل
ِبَما ّلُه  َوأال ُكْم  ِت َئا ّي ُكم ّمن َس َعن ّفُر  َك ُي َوأ ُكْم  ّل ٌءر  ْي َو َخ ُه َف َء  َقَرآ ُف ْل َها ا ُتو ْؤ ُت َوأ

ٌءر  ِبي ُلوَن َخ ْعَم َت
يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من   

النفقات وأالمنذوأرات, وأتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوأفر الجزاء
للعاملين لذلك ابتغاء وأجهه وأرجاء موعوده, وأتوعد من ل يعمل

بطاعته, بل خالف أمره, وأكذب خبره, وأعبد معه غيره, فقال {وأما
للظالمين من أنصار} أي يوم القيامة ينقذوأنهم من عذاب الله

وأنقمته.
وأقوله: {إن تبدوأا الصدقات فنعما هي} أي إن أظهرتموها فنعم  

.شيء هي
وأقوله: {وأإن تخفوها وأتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} فيه دللة  

على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها, لنه أبعد عن الرياء إل
أن يترتب على الظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به, فيكون
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أفضل من هذه الحيثية, وأقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم

«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة وأالمسر بالقرآن كالمسر
بالصدقة» وأالصال أن السرار أفضل لهذه الَية, وألما ثبت في

الصحيحين عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «سبعة يظلهم الله في ظله, يوم ل ظل إل ظله: إمام عادل,

وأشاب نشأ في عبادة الله, وأرجلن تحابا في الله, اجتمعا عليه
وأتفرقا عليه, وأرجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع
ًا ففاضت عيناه, وأرجل دعته امرأة ذات إليه, وأرجل ذكر الله خالي
منصب وأجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين, وأرجل تصدق
بصدقة فأخفاها حتى ل تعلم شماله ما تنفق يمينه», وأقال المام

أحمد: حدثنا يزيد بن هاروأن, أخبرنا العوام بن حوشب, عن سليمان
بن أبي سليمان, عن أنس بن مالك, عن النبي صالى الله عليه وأآله

وأسلم: قال «لما خلق الله الرض جعلت تميد, فخلق الجبال
فألقاها عليها, فاستقرت, فتعجبت الملئكة من خلق الله الجبال
فقالت: يا رب هل في خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم

الحديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال:
نعم النار, قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال:

نعم الماء. قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال:
نعم الريح ؟ قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟
قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله». وأقد ذكرنا
في فضل آية الكرسي عن أبي ذر, قال: قلت يا رسول الله, أي

الصدقة أفضل ؟ قال «سر إلى فقير أوأ جهد من مقل» روأاه أحمد
وأروأاه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم, عن أبي
أمامة, عن أبي ذر, فذكره وأزاد, ثم شرع في هذه الَية {إن تبدوأا

الصدقات فنعما هي وأإن تخفوها وأتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}
الَية, وأفي الحديث المروأي «صادقة السر تطفى غضب الرب عز

وأجل» وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا الحسين بن زياد
المحاربي مؤدب محارب, أنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي

في قوله: {إن تبدوأ الصدقات فنعما هي وأإن تخفوها وأتؤتوها
الفقراء فهو خير لكم} قال: أنزلت في أبي بكر وأعمر رضي الله

تعالى عنهما, أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صالى
الله عليه وأسلم فقال له النبي صالى الله عليه وأسلم «ما خلفت

وأراءك لهلك يا عمر ؟» قال: خلفت لهم نصف مالي, وأأما أبو بكر
فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه, حتى دفعه إلى النبي
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صالى الله عليه وأسلم «ما خلفت وأراءك لهلك يا أبا بكر ؟» فقال:
عدة الله وأعدة رسوله, فبكى عمر رضي الله عنه وأقال: بأبي أنت
ًا, وأأمي يا أبا بكر, وأالله مااستبقنا إلى باب خير قط إل كنت سابق

وأهذا الحديث روأي من وأجه آخر عن عمر رضي الله عنه, وأإنما
أوأردناه ههنا لقول الشعبي: إن الَية نزلت في ذلك, ثم إن الَية

عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل, سواء كانت مفروأضة أوأ مندوأبة,
لكن روأى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

في تفسيره هذه الَية, قال: جعل الله صادقة السر في التطوع
ًا, وأجعل صادقة الفريضة علنيتها تفضل علنيتها فقال بسبعين ضعف

ًا. أفضل من سرها فقال بخمسة وأعشرين ضعف
وأقوله: {وأيكفر عنكم من سيئاتكم} أي بدل الصدقات وأل سيما  

ًا, يحصل لكم الخير في رفع الدرجات وأيكفر عنكم إذا كانت سر
ًا على محل جواب الشرط السيئات وأقد قرى وأيكفر بالجزم عطف

ّدق وأأكن} وأقوله: {وأالله بما وأهو قوله: {فنعماهي} كقوله: {فأصا
تعلمون خبير} أي ل يخفى عليه من ذلك شيء وأسيجزيكم عليه.

ْا ِمْن ُقو ْنِف ُت َوأَما  ُء  َيَشآ ِدي َمن  ْه َي ّلَه  ِكّن ال َلـ َوأ ُهْم  َدا ُه ْيَك  َل َع ْيَس  ّل  **
ٍر ْي ْا ِمْن َخ ُقو ْنِف ُت َوأَما  ِه  ّل ِه ال َوأْج َء  َغآ ِت ْب ِإلّ ا ُقوَن  ْنِف ُت َوأَما  ُكْم  ُفِس ْن َفل ٍر  ْي َخ
ِبيِل ِفي َس ْا  ُأحِصُروأ ِذيَن  ّل ِء ا َقَرآ ُف ْل ِل َلُموَن *   ْظ ُت ُتْم لَ  ْن َأ َوأ ُكْم  ْي َل ِإ َوّف  ُي

َيآَء ِمَن ِن ْغ َأ ِهُل  ْلَجا ُهُم ا ُب َيْحَس ِفي الْرِض  ًا  ُعوَن َضْرب ِطي َت َيْس ِه لَ  ّل ال
ْا ِمْن ُقو ُتنِف َوأَما  ًا  ْلَحاف ِإ ّناَس  ُلوَن ال َأ َيْس ُهْم لَ  ِبِسيَما ُهم  ُف ِر ْع َت َعّفِف  ّت ال

ًا ِر ِسّر َها ّن َوأال ْيِل  ّل ِبال ُهْم  َل َوا َأْم ُقوَن  ْنِف ُي ِذيَن  ّل ٌءم *  ا ِلي َع ِه  ِب ّلَه  ِإّن ال َف ٍر  ْي َخ
ُنوَن  َيْحَز ُهْم  َوألَ  ِهْم  ْي َل َع ٌءف  ْو َوألَ َخ ِهْم  ّب َد َر ُهْم ِعن َأْجُر ُهْم  َل َف َيًة  ِن َ َعل َوأ

قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا محمد بن عبد السلم بن عبد   
الرحيم, أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن العمش, عن جعفر بن

إياس, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: كانوا يكرهون أن
يرضخوا لنسابهم من المشركين, فسألوا فرخص لهم, فنزلت هذه
الَية {ليس عليك هداهم وألكن الله يهدي من يشاء, وأما تنفقوا من
خير فلنفسكم, وأما تنفقون إل ابتغاء وأجه الله, وأما تنفقوا من خير
يوّف إليكم وأأنتم ل تظلمون}. وأكذا روأاه أبو حذيقة وأابن المبارك

وأأبو أحمد الزبيدي وأأبو داوأد الحضرمي عن سفيان, وأهو الثوري به,
وأقال ابن أبي حاتم: أنبأنا أحمد بن القاسم بن عطية, حدثنا أحمد

بن عبد الرحمن يعني الدشتكي, حدثني أبي عن أبيه, حدثنا أشعث
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بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, عن النبي صالى الله عليه وأسلم أنه كان يأمر بأن ل يتصدق

إل على أهل السلم, حتى نزلت هذه الَية {ليس عليك هداهم}
إلى آخرها, فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين,

وأسيأتي عند قوله تعالى: {ل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
الدين وألم يخرجوكم من دياركم} الَية, حديث أسماء بنت الصديق

في ذلك.
ًا   وأقوله: {وأما تنفقوا من خير فلنفسكم} كقوله {من عمل صاالح

.فلنفسه} وأنظائرها في القرآن كثيرة
وأقوله {وأما تنفقون إل ابتغاء وأجه الله} قال الحسن البصري:  

نفقة المؤمن لنفسه وأل ينفق المؤمن إذا أنفق إل ابتغاء وأجه الله,
وأقال عطاء الخراساني: يعني إذا عطيت لوجه الله فل عليك ما

كان عمله. وأهذا معنى حسن وأحاصاله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء
أجره على الله, وأل عليه في نفس المر لمن وأجه الله, فقد وأقع

أصااب ألبّر أوأ فاجر أوأ مستحق أوأ غيره, وأهو مثاب على قصده,
وأمستند هذا تمام الَية {وأما تنفقوا من خير يوّف إليكم وأأنتم ل

تظلمون} وأالحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد,
عن العرج, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «قال رجل لتصدقّن الليلة بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها

في يد زانية, فأصابح الناس يتحدثون: تصدق على زانية, فقال:
اللهم لك الحمد على زانية, لتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد

غني, فأصابحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني, قال: اللهم لك
الحمد على غني, لتصدقن الليلة بصدقة, فخرج فوضعها في يد
سارق فأصابحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق, فقال: اللهم

لك الحمد على زانية وأعلى غني وأعلى سارق, فأتي فقيل له: أما
صادقتك فقد قبلت, وأأما الزانية فلعلها أن تستعفف بها عن زنا,

وألعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله, وألعل السارق أن يستعف
بها عن سرقته».

وأقوله {للفقراء الذين أحصروأا في سبيل الله} يعني المهاجرين  
الذين انقطعوا إلى الله وأإلى رسوله وأسكنوا المدينة, وأليس لهم

ًا في سبب يردوأن به على أنفسهم ما يغنيهم وأ {ل يستطيعون ضرب
ًا للتسبب في طلب المعاش وأالضرب في الرض} يعني سفر

وأإذا ضربتم في الرض فليس: {الرض هو السفر, قال الله تعالى
عليكم جناح أن تقصروأا من الصلة} وأقال تعالى: {علم أن سيكون
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منكم مرضى وأآخروأن يضربون في الرض يبتغون من فضل الله

.وأآخروأن يقاتلون في سبيل الله} الَية
وأقوله {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} أي الجاهل بأمرهم  

وأحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وأحالهم وأمقالهم,
وأفي هذا المعنى الحديث المتفق على صاحته عن أبي هريرة, قال:

قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ليس المسكين بهذا
الطواف الذي ترده التمرة وأالتمرتان, وأاللقمة وأاللقمتان, وأالكلة

وأالكلتان, وألكن المسكين الذي ل يجد غنًى يغنيه وأل يفطن له
ًا». روأاه أحمد من حديث ابن فيتصدق عليه, وأل يسأل الناس شيئ

ًا. مسعود أيض
وأقوله {تعرفهم بسيماهم} أي بما يظهر لذوأي اللباب من  

صافاتهم, كما قال تعالى: {سيماهم في وأجوههم} وأقال
{وألتعرفنهم في لحن القول} وأفي الحديث الذي في السنن «اتقوا

فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ { إن في ذلك لَيات
}.للمتوسمين

ًا} أي ل يلحون في المسألة   وأقوله: {ليسألون الناس إلحاف
وأيكلفون الناس ما ل يحتاجون إليه, فإن سأل وأله ما يغنيه عن
المسألة, فقد ألحق في المسألة, قال البخاري: حدثنا ابن أبي

مريم, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن
يسار وأعبد الرحمن بن أبي عمرة النصاري, قال: سمعنا أبا هريرة

يقول: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «ليس المسكين الذي
ترده التمرة وأالتمرتان, وأل اللقمة وأاللقمتان, إنما المسكين الذي

ًا} وأقد يتعفف, اقرؤا إن شئتم يعني قوله {ل يسألون الناس إلحاف
روأاه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني, عن شريك بن
عبد الله بن أبي نمر, عن عطاء بن يسار وأحده, عن أبي هريرة به,

وأقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حجر, حدثنا
إسماعيل, أخبرنا شريك وأهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار, عن

أبي هريرة به, عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: «ليس
المسكين الذي ترده التمرة وأالتمرتان, وأاللقمة وأاللقمتان, إنما

ًفا} المسكين المتعفف, اقرؤوأا إن شئتم {ل يسألون الناس إلحا
وأروأى البخاري من حديث شعبة, عن محمد بن أبي زياد, عن أبي

هريرة, عن النبي صالى الله عليه وأسلم نحوه, وأقال ابن أبي حاتم:
أخبرنا يونس بن عبد العلى, أخبرنا ابن وأهب, أخبرني ابن أبي
ذئب, عن أبي الوليد, عن أبي هريرة, أن رسول الله صالى الله
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عليه وأسلم قال «ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة
ًا» وأقال لقمة, إنما المسكين المتعفف الذي ل يسأل الناس إلحاف

ابن جرير: حدثني معتمر عن الحسن بن مالك, عن صاالح بن سويد,
عن أبي هريرة, قال: ليس المسكين بالطواف الذي ترده الكلة

ًا وأالكلتان, وألكن المسكين المتعفف في بيته ل يسأل الناس شيئ
ًا} وأقال تصيبه الحاجة, اقرؤوأا إن شئتم {ل يسألون الناس إلحاف

ًا: حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا عبد الحميد بن المام أحمد أيض
جعفر عن أبيه, عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: أل تنطلق

فتسأل رسول الله صالى الله عليه وأسلم كما يسأله الناس ؟
ًا يخطب, وأهو يقول «وأمن استعف فانطلقت أسأله فوجدته قائم
أعفه الله, وأمن استغنى أغناه الله, وأمن يسأل الناس وأله عدل
ًا» فقلت بيني وأبين نفسي: خمس أوأاق, فقد سأل الناس إلحاف

لناقة لهي خير من خمس أوأاق, وألغلمه ناقة أخرى فهي خير من
خمس أوأاق, فرجعت وألم أسأل, وأقال المام أحمد: حدثنا قتيبة,
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة, عن عبد
الرحمن بن أبي سعيد, عن أبيه, قال: سرحتني أمي إلى رسول

الله صالى الله عليه وأسلم أسأله, فأتيته فقعدت, قال: فاستقبلني
فقال «من استغنى أغناه الله, وأمن استعف أعفه الله, وأمن

استكف كفاه الله, وأمن سأل وأله قيمة أوأقية فقد ألحف, قال:
فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوأقية, فرجعت فلم أسأله, وأهكذا
روأاه أبو داوأد وأالنسائي عن قتيبة, زاد أبو داوأد وأهشام بن عمار
كلهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه, وأقال ابن

أبي حاتم, حدثنا أبي, حدثنا أبو الجماهر, حدثنا عبد الرحمن بن أبي
الرجال, عن عمارة بن غزية, عن عبد الرحمن بن أبي سعيد, قال:
قال أبو سعيد الخدري, قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من

ًا, وأقال سأل وأله قيمة أوأقية فهو ملحف». وأالوأقية أربعون درهم
أحمد: حدثنا وأكيع, حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن

يسار, عن رجل من بني أسد, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
ًا, وأقال المام وأسلم وأمن سأل أوأقية أوأ عدلها فقد سأل إلحاف

ًا: حدثنا وأكيع, حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير, عن محمد أحمد أيض
بن عبد الرحمن بن يزيد, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود, قال:

قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من سأل وأله ما يغنيه,
ًا في وأجهه» قالوا: يا ًا أوأ كدوأح جاءت مسألته يوم القيامة خدوأش

ًا أوأ حسابها من رسول الله  وأما غناه ؟ قال «خمسون درهم
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الذهب». وأقد روأاه أهل السنن الربعة من حديث حكيم بن جبير

السدي الكوفي, وأقد تركه شعبة بن الحجاج, وأضعفه غير وأاحد من
الئمة من جراء هذا الحديث, وأقال الحافظ أبو القاسم الطبراني:
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا أبو حسين عبد الله بن

أحمد بن يونس, حدثني أبي, حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن
حسان, عن محمد بن سيرين, قال: بلغ الحارثا رجلً كان بالشام
من قريش, أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه ثلثمائة دينار, فقال:
ما وأجد عبد الله رجلً أهون عليه مني, سمعت رسول الله صالى

الله عليه وأسلم يقول «من سأل وأله أربعون فقد ألحف» وألَل أبي
ًا وأأربعون شاة وأماهنان, قال أبو بكر بن عياش, ذر أربعون درهم

يعني خادمين, وأقال ابن مردوأيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم,
أخبرنا إبراهيم بن محمد, أنبأنا عبد الجبار, أخبرنا سفيان عن داوأد

بن سابور, عن عمروأ بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي
ًا فهو صالى الله عليه وأسلم, قال «من سأل وأله أربعون درهم
ملحف وأهو مثل سف الملة» يعني الرمل, وأروأاه النسائي عن

أحمد بن سليمان, عن أحمد بن آدم, عن سفيان وأهو ابن عيينة
بإسناده نحوه قوله {وأما تنفقوا من خير فإن الله به عليم} أي ل

يخفى عليه شيء منه وأسيجزي عليه أوأفر الجزاء وأأتمه يوم القيامة
أحوج ما يكون إليه.

ًا وأعلنية فلهم   وأقوله {الذين ينفقون أموالهم بالليل وأالنهار سر
أجرهم عند ربهم وأل خوف عليهم وأل هم يحزنون} هذا مدح منه
تعالى للمنفقين في سبيله وأابتغاء مرضاته في جميع الوأقات من

ليل وأنهار, وأالحوال من سر وأجهر, حتى أن النفقة على الهل
ًا, كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صالى تدخل في ذلك أيض

ًا عام الله عليه وأسلم قال لسعد بن أبي وأقاص حين عاده مريض
الفتح, وأفي روأاية عام حجة الوداع «وأإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها

وأجه الله إل ازددت بها درجة وأرفعة حتى ما تجعل في فّي
أمرأتك». وأقال المام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وأبهز, قال:
حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت, قال: سمعت عبد الله بن يزيد

النصاري يحدثا عن أبي مسعود رضي الله عنهما, عن النبي صالى
الله عليه وأسلم, أنه قال «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة

يحتسبها كانت له صادقة», أخرجاه من حديث شعبة به, وأقال ابن
أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا سليمان بن عبد الرحمن, حدثنا
محمد بن شعيب, قال: سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد
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الله بن عريب المليكي, عن أبيه, عن جده, عن النبي صالى الله

عليه وأسلم, قال: نزلت هذه الَية {وأالذين ينفقون أموالهم بالليل
ًا وأعلنية فلهم أجرهم عند ربهم} في أصاحاب الخيل. وأالنهار سر

وأقال حبش الصنعاني عن ابن شهاب, عن ابن عباس في هذه
الَية, قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله, روأاه ابن أبي

حاتم ثم قال: وأكذا روأي عن أبي أمامة وأسعيد بن المسيب
وأمكحول, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الشج, أخبرنا يحيى
بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد, عن ابن جبير, عن أبيه, قال:

ًا ًا سر ًا وأدرهم ًا نهار ًا ليلً وأدرهم كان لعلي أربعة دراهم, فأنفق درهم
ًا ًا علنية, فنزلت {الذين ينفقون أموالهم بالليل وأالنهار سر وأدرهم
وأعلنية}, وأكذا روأاه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد,
وأهو ضعيف, وألكن روأاه ابن مردوأيه من وأجه آخر عن ابن عباس,

أنها نزلت في علي بن أبي طالب, وأقوله {فلهم أجرهم عند ربهم}
أي يوم القيامة على ما فعلوا من النفاق في الطاعات {وأل خوف

عليهم وأل هم يحزنون} تقدم تفسيره.

ُطُه ّب َتَخ َي ِذي  ّل ُقوُم ا َي َكَما  ِإلّ  ُقوُموَن  َي َبا لَ  ُلوَن الّر ُك ْأ َي ِذيَن  ّل ** ا
ّلُه َأَحّل ال َوأ َبا  ْثُل الّر ُع ِم ْي َب ْل ّنَما ا ِإ ْا  َو ُل َقا ُهْم  ّن أ

َ ِب ِلَك  َذ ْلَمّس  َطاُن ِمَن ا ْي الّش
َلَف َلُه َما َس َف َهَى  َت ْن َفا ِه  ّب ٌءة ّمْن ّر َظ ْوِع ُه َم َء َفَمن َجآ َبا  َوأَحّرَم الّر َع  ْي َب ْل ا
ُدوأَن  ِل َها َخا ِفي ُهْم  ِر  ّنا َأصْاَحاُب ال ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َف َد  َعا َوأَمْن  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  َأْمُر َوأ

لما ذكر تعالى البرار المؤدين النفقات, المخرجين الزكوات,   
المتفضلين بالبر وأالصدقات لذوأي الحاجات وأالقرابات في جميع

الحوال وأالوأقات, شرع في ذكر أكلة الربا وأأموال الناس بالباطل
وأأنواع الشبهات, فأخبر عنهم يوم خروأجهم من قبورهم وأقيامهم

منها, إلى بعثهم وأنشورهم, فقال {الذين يأكلون الربا ل يقومون إل
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}, أي ل يقومون من
قبورهم يوم القيامة إل كما يقوم المصروأع حال صارعه, وأتخبط
ًا. وأقال ابن عباس: آكل ًا منكر الشيطان له, وأذلك أنه يقوم قيام
ًا يخنق, روأاه ابن أبي حاتم, قال: الربا يبعث يوم القيامة مجنون

وأروأي عن عوف بن مالك وأسعيد بن جبير وأالسدي وأالربيع بن أنس
وأقتادة وأمقاتل بن حيان نحو ذلك, وأحكي عن عبد الله بن عباس
وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأالحسن وأقتادة وأمقاتل بن حيان أنهم

قالوا في قوله {الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي
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يتخبطه الشيطان من المس} يعني ل يقومون يوم القيامة, وأكذا
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد وأالضحاك وأابن زيد, وأروأى ابن أبي
حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف, عن

أبي عبد الله بن مسعود, عن أبيه, أنه كان يقرأ {الذين يأكلون الربا
ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم

القيامة} وأقال ابن جرير: حدثني المثنى, حدثنا مسلم بن إبراهيم,
حدثنا ربيعة بن كلثوم, حدثنا أبي, عن سعيد بن جبير, عن ابن

عباس, قال: يقال يوم القيامة لَكل الربا: خذ سلحك للحرب, وأقرأ
{الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من المس} وأذلك حين يقوم من قبره. وأفي حديث أبي سعيد في

السراء, كما هو مذكور في سورة سبحان, أنه عليه السلم مر
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت, فسأل عنهم, فقيل: هؤلء أكلة

الربا. روأاه البيهقي مطولً, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة, حدثنا الحسن بن موسى, عن حماد بن سلمة, عن علي

بن زيد, عن أبي الصلت, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم

كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلء يا
جبريل ؟ قال: هؤلء أكلة الربا». وأروأاه المام أحمد, عن حسن
وأعفان وأكلهما عن حماد بن سلمه به, وأفي إسناده ضعف. وأقد

روأى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا
على نهر, حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم, وأإذا في النهر

رجل سابح يسبح, وأإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة
كثيرة, وأإذا ذلك السابح يسبح, ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة

ًا, نذكر في تفسيره أنه آكل الربا. عنده, فيفغر له فاه فيلقمه حجر
وأقوله {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, وأأحل الله البيع  

وأحرم الربا}, أي إنما جوزوأا بذلك لعتراضهم على أحكام الله في
ًا منهم للربا على البيع, لن المشركين ل شرعه, وأليس هذا قياس
يعترفون بمشروأعية أصال البيع الذي شرعه الله في القرآن وألو

كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع, وأإنما قالوا:
{إنما البيع مثل الربا} أي هو نظيره, فلم حرم هذا وأأبيح هذا ؟

وأهذا اعتراض منهم على الشرع, أي هذا مثل هذا, وأقد أحل هذا
وأحرم هذا, وأقوله تعالى: {وأأحل الله البيع وأحرم الربا} يحتمل أن
ًا عليهم, أي على ما قالوه من العتراض, يكون من تمام الكلم رد

ًا, وأهو العليم الحكيم مع علمهم بتفريق الله بين هذا وأهذا حكم
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الذي ل معقب لحكمه وأل يسأل عما يفعل وأهم يسألون, وأهو العالم

بحقائق المور وأمصالحها وأما ينفع عباده فيبيحه لهم, وأما يضرهم
ينهاهم عنه, وأهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل, وألهذا قال:

{فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأأمره إلى الله}
أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وأصاول الشرع إليه, فله

ما سلف من المعاملة, لقوله: {عفا الله عما سلف} وأكما قال
النبي صالى الله عليه وأسلم يوم فتح مكة «وأكل ربا في الجاهلية

موضوع تحت قدمّي هاتين, وأأوأل ربا أضع ربا العباس» وألم يأمرهم
برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف, كما
قال تعالى: {فله ما سلف وأأمره إلى الله} قال سعيد بن جبير

وأالسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وأقال
ابن أبي حاتم: قرى على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا
ابن وأهب, أخبرني جرير بن حازم, عن أبي إسحاق الهمداني, عن

أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع, أن عائشة زوأج النبي صالى
الله عليه وأسلم قالت لها أم محبة أم وألد لزيد بن أرقم: يا أم

ًا المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته عبد
إلى العطاء بثمانمائة, فأحتاج إلى ثمنه, فاشتريته قبل محل الجل

ًا أنه بستمائة, فقالت: بئس ما شريت وأبئس ما اشتريت, أبلغي زيد
قد أبطل جهاده مع رسول الله صالى الله عليه وأسلم, إن لم يتب,

قال: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأأخذت الستمائة ؟ قالت: نعم
{فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} وأهذا الثر
مشهور وأهو دليل لمن حرم مسألة العينة, مع ما جاء فيها من

الحاديث المذكورة المقررة في كتاب الحكام, وألله الحمد وأالمنة,
ثم قال تعالى: {وأمن عاد} أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله

عنه, فقد استوجب العقوبة, وأقامت عليه الحجة, وألهذا قال:
{فأوألئك أصاحاب النار هم فيها خالدوأن} وأقد قال أبو داوأد: حدثنا

يحيى أبو داوأد, حدثنا يحيى بن معين, أخبرنا عبد الله بن رجاء
المكي, عن عبد الله بن عثمان خثيم, عن أبي الزبير, عن جابر,

قال: لما نزلت {الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس} قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله وأرسوله»

وأروأاه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم, وأقال : صاحيح
على شرط مسلم, وألم يخرجاه, وأإنما حرمت المخابرة وأهي
المزارعة ببعض ما يخرج من الرض وأالمزابنة: وأهي اشتراء
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الرطب في رؤوأس النخل وأبالتمر على وأجه الرض, وأالمحاقلة

وأهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وأجه الرض,
ًا لمادة الربا, لنه ل يعلم إنما حرمت هذه الشياء وأما شاكلها حسم

التساوأي بين الشيئين قبل الجفاف, وألهذا قال الفقهاء: الجهل
بالمماثلة كحقيقة المفاضلة, وأمن هذا حرموا أشياء بما فهموا من

تضييق المسالك المفضية إلى الربا وأالوسائل الموصالة إليه,
وأتفاوأت نظرهم بحسب ما وأهب الله لكل منهم من العلم, وأقد قال

تعالى: {وأفوق كل ذي علم عليم} وأباب الربا من أشكل البواب
على كثير من أهل العلم, وأقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

رضي الله عنه: ثلثا وأددت أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم
ًا ننتهي إليه: الجد, وأالكللة, وأأبواب من أبواب عهد إلينا فيهن عهد
الربا ـ يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ـ وأالشريعة

شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله, لن ما أفضى إلى الحرام
حرام, كما أن ما ل يتم الواجب إل به فهو وأاجب. وأقد ثبت في

الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صالى
الله عليه وأسلم يقول: «إن الحلل بين وأالحرام بين, وأبين ذلك

أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وأعرضه, وأمن
وأقع في الشبهات وأقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى

يوشك أن يرتع فيه» وأفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله
عنهما قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول«دع ما

يريبك إلى ما ل يريبك» وأفي الحديث الَخر: «الثم ما حاك في
القلب وأترددت فيه النفس وأكرهت أن يطلع عليه الناس» وأفي

روأاية «استفت قلبك وأإن أفتاك الناس وأأفتوك» وأقال الثوري عن
عاصام, عن الشعبي, عن ابن عباس, قال: آخر ما نزل على رسول
الله صالى الله عليه وأسلم, آية الربا, روأاه البخاري عن قبيصة عنه,

وأقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروأبة, عن قتادة عن
سعيد بن المسيب, أن عمر قال: من آخر ما نزل, آية الربا, وأإن

رسول الله صالى الله عليه وأسلم قبض قبل أن يفسرها لنا, فدعوا
الربا وأالريبة, وأقال روأاه ابن ماجه وأابن مردوأيه من طريق هياج بن

بسطام, عن داوأد بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد
الخدري, قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني
ّلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم, وأآمركم بأشياء ل تصلح لكم, لع

وأإن من آخر القرآن نزوألً آية الربا, وأإنه قد مات رسول الله صالى
الله عليه وأسلم وألم يبينه لنا, فدعوا ما يريبكم, إلى ما ل يريبكم,
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ًا, فذكره وأرده الحاكم في وأقد قال ابن أبي عدي بالسناد موقوف

مستدركه, وأقد قال ابن ماجه, حدثنا عمروأ بن علي الصيرفي,
حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروأق

عن عبد الله, هو ابن مسعود, عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال:
ًا» وأروأاه الحاكم في مستدركه: من حديث «الربا ثلثة وأسبعون باب

عمروأ بن علي الفلس بإسناده مثله, وأزاد «أيسرها أن ينكح الرجل
أمه, وأإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وأقال: صاحيح على

شرط الشيخين, وألم يخرجاه. وأقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن
سعيد, حدثنا عبد الله بن إدريس, عن أبي معشر عن سعيد

المقبري, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
ًا, أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وأقال وأسلم «الربا سبعون جزء
المام أحمد: حدثنا هشيم عن عباد بن راشد, عن سعيد بن أبي
خيرة, حدثنا الحسن منذ نحو أربعين أوأ خمسين سنة, عن أبي
هريرة أن رسول الله . صالى الله عليه وأسلم قال «يأتي على

الناس زمان يأكلون فيه الربا», قال: قيل له: الناس كلهم ؟
قال«من لم يأكله منهم ناله من غباره», وأكذا روأاه أبو داوأد

وأالنسائي وأابن ماجه, من غير وأجه, عن سعيد بن أبي خيرة, عن
الحسن به, وأمن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى

المحرمات, الحديث الذي روأاه المام أحمد, حدثنا أبو معاوأية حدثنا
العمش, عن مسلم بن صابيح عن مسروأق عن عائشة, قالت: لما
نزلت الَيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صالى

الله عليه وأسلم إلى المسجد فقرأهن, فحرم التجارة في الخمر,
وأقد أخرجه الجماعة, سوى الترمذي, من طرق من العمش به,
وأهكذا لفظ روأاية البخاري عند تفسير هذه الَية, فحرم التجارة,
وأفي لفظ له عن عائشة, قالت: لما نزلت الَيات من آخر سورة

البقرة في الربا, قرأها رسول الله صالى الله عليه وأسلم على
الناس, ثم حرم التجارة في الخمر, قال بعض من تكلم على هذا

الحديث من الئمة: لما حرم الربا وأوأسائله حرم الخمر وأما يفضي
إليه من تجارة وأنحو ذلك, كما قال عليه السلم في الحديث المتفق

عليه: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
وأأكلوا أثمانها» وأقد تقدم في حديث علي وأابن مسعود وأغيرهما,
ًا غيره} قوله ّلل في تفسير قوله: {حتى تنكح زوأج عند لعن المح

صالى الله عليه وأسلم «لعن الله آكل الربا وأموكله وأشاهديه
وأكاتبه», قالوا: وأما يشهد عليه وأيكتب إل إذا أظهر في صاورة عقد
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ًا, فالعتبار بمعناه ل بصورته, لن شرعي, وأيكون داخله فاسد

العمال بالنيات, وأفي الصحيح: «إن الله ل ينظر إلى صاوركم وأل
إلى أموالكم, وأإنما ينظر إلى قلوبكم, وأأعمالكم» وأقد صانف المام
ًا في إبطال التحليل, تضمن النهي العلمة أبو العباس بن تيمية, كتاب

عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل, وأقد كفى في ذلك,
وأشفى, فرحمه الله, وأرضي عنه.

ٍم * ِثي َأ ٍر  ّفا َك ُكّل  ُيِحّب  ّلُه لَ  َوأال َقاِت  َد ِبي الّص ُيْر َوأ َبا  ْلّر ّلُه ا ُق ال َيْمَح  **
ُهْم َل َة  َكا ْا الّز ُو َت َوأآ َة  َ ْا الّصل َقاُمو َأ َوأ ِلَحاِت  ْا الّصا ُلو َعِم َوأ ْا  ُنو ِذيَن آَم ّل ِإّن ا

ُنوَن  َيْحَز ُهْم  َوألَ  ِهْم  ْي َل َع ٌءف  ْو َوألَ َخ ِهْم  ّب َد َر ُهْم ِعن َأْجُر

يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا, أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية   
من يد صااحبه, أوأ يحرمه بركة ماله فل ينتفع به, بل يعدمه به في

الدنيا وأيعاقبه عليه يوم القيامة, كما قال تعالى: {قل ل يستوي
الخبيث وأالطيب وألو أعجبك كثرة الخبيث} وأقال تعالى: {وأيجعل

ًا فيجعله في جهنم} وأقال الخبيث بعضه على بعض, فيركمه جميع
ًا ليربو في أموال الناس فل يربوا عند الله} الَية, {وأما آتيتم من رب

وأقال ابن جرير: في قوله {يمحق الله الربا} وأهذا نظير الخبر
الذي روأي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وأإن كثر فإن

عاقبته تصير إلى قل, وأهذا الحديث قد روأاه المام أحمد في
مسنده, فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك, عن الركين بن الربيع عن

أبيه, عن ابن مسعود عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «إن
الربا وأإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل», وأقد روأاه ابن ماجه: عن

العباس بن جعفر عن عمروأ بن عون, عن يحيى بن زائدة عن
إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري, عن أبيه عن ابن
مسعود عن النبي صالى الله عليه وأسلم, أنه قال «ما أحد أكثر من
الربا إل كان عاقبة أمره إلى قل», وأهذا من باب المعاملة, بنقيض
المقصود, كما قال المام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم,

حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري, حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة,
ٍذ أمير المؤمنين, خرج عن فروأخ مولى عثمان, أن عمر وأهو يومئ

ًا, فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: ًا منشور من المسجد فرأى طعام
طعام جلب إلينا, قال: بارك الله فيه وأفيمن جلبه, قيل: يا أمير
المؤمنين إنه قد احتكر, قال: من احتكره ؟ قالوا: فروأخ مولى

عثمان وأفلن مولى عمر, فأرسل إليهما, فقال: ما حملكما على
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احتكار طعام المسلمين ؟ قال: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا

وأنبيع, فقال عمر: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم يقول:
«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالفلس أوأ

بجذام», فقال فروأخ عند ذلك: أعاهد الله وأأعاهدك أن ل أعود في
ًا, وأأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا وأنبيع, قال طعام أبد

ًا, وأروأاه ابن ماجه من أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوأم
حديث الهيثم بن رافع به, وألفظه «من احتكر على المسلمين

طعامهم ضربه الله بالفلس وأالجذام».
وأقوله {وأيربي الصدقات} قرى بضم الياء وأالتخفيف, من ربا  

الشيء يربو وأأرباه يربيه, أي كثره وأنماه ينميه, وأقرى يربي بالضم
وأالتشديد من التربية, قال البخاري: حدثنا عبد الله بن كثير, أخبرنا
كثير سمع أبا النصر, حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار, عن

صاالح عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله أبيه عن أبي
عليه وأسلم «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب, وأل يقبل الله

إل الطيب, فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي
أحدكم فلوه, حتى يكون مثل الجبل» كذا روأاه في كتاب الزكاة,

مخلد بن سليمان بن بلل, وأقال في كتاب التوحيد: وأقال خالد بن
عن عبد الله بن دينار فذكره بإسناده نحوه, وأقد روأاه مسلم في

الزكاة, عن أحمد بن عثمان بن حكيم, عن خالد بن مخلد, فذكره,
قال البخاري وأروأاه مسلم بن أبي مريم, وأزيد بن أسلم, وأسهيل,
عن أبي صاالح, عن أبي هريرة, عن النبي صالى الله عليه وأسلم,
قلت: أما روأاية مسلم بن أبي مريم, فقد تفرد البخاري بذكرها,

وأأما طريق زيد بن أسلم, فروأاها مسلم في صاحيحه, عن أبي
الطاهر بن السرح عن أبي وأهب, عن هشام بن سعيد عن زيد بن

أسلم به, وأأما حديث سهيل, فروأاه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن
عبد الرحمن عن سهيل به, وأالله أعلم, قال البخاري: وأقال وأرقاء
عن ابن دينار عن سعيد بن يسار, عن أبي هريرة, عن النبي صالى
الله عليه وأسلم, وأقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو
بكر البيهقي, عن الحاكم وأغيره, عن الصام, عن العباس المروأزي,

عن أبي النضر, هاشم بن القاسم, عن وأرقاء وأهو ابن عمر
اليشكري, عن عبد الله بن دينار, عن سعيد بن يسار, عن أبي

هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «من تصدق
بعدل تمرة من كسب طيب, وأل يصعد إلى الله إل الطيب, فإن الله

ّلوه, حتى يكون يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ف

636



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
مثل أحد» وأهكذا روأى هذا الحديث مسلم وأالترمذي وأالنسائي

جميعا, عن قتيبة, عن الليث بن سعد, عن سعد المقبري, وأأخرجه
النسائي من روأاية مالك, عن يحيى بن سعيد النصاري, وأمن طريق

يحيى القطان, عن محمد بن عجلن, ثلثتهم عن سعيد بن يسار
أبي الحباب المدني, عن أبي هريرة, عن النبي صالى الله عليه

وأسلم , فذكره, وأقد روأي عن أبي هريرة من وأجه آخر, فقال ابن
أبي حاتم: حدثنا عمروأ بن عبد الله الوأدي, حدثنا وأكيع, عن عباد بن
منصور, حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال
رسول, الله صالى الله عليه وأسلم «إن الله عز وأجل يقبل الصدقة,
وأيأخذها بيمينه فيربيها لحدكم كما يربي أحدكم مهره أوأ فلوه, حتى

إن اللقمة لتصير مثل أحد» وأتصديق ذلك في كتاب الله {يمحق
الله الربى وأيربي الصدقات} وأكذا روأاه أحمد, عن وأكيع, وأهو في
تفسير وأكيع, وأروأاه الترمذي, عن أبي كريب عن وأكيع به, وأقال:

حسن صاحيح, وأكذا روأاه الثوري عن عباد بن منصور به, وأروأاه
ًا عن خلف بن الوليد, عن ابن المبارك, عن عبد الواحد أحمد أيض

بن ضمرة وأعباد بن منصور, كلهما عن أبي نضرة, عن القاسم به,
وأقد روأاه ابن جرير, عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق, عن عبد

الرزاق, عن معمر, عن أيوب, عن القاسم بن محمد, عن أبي
هريرة, قال: قال رسول, الله صالى الله عليه وأسلم «إن العبد إذا

تصدق من طيب يقبلها الله منه, فيأخذهابيمينه وأيربيها كما يربي
أحدكم مهره أوأ فصيله, وأإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد
الله, أوأ قال في كف الله حتى تكون مثل أحد, فتصدقوا» وأهكذا
روأاه أحمد: عن عبد الرزاق, وأهذا طريق غريب صاحيح السناد,
وألكن لفظه عجيب, وأالمحفوظ ما تقدم, وأروأي عن عائشة أم

المؤمنين, فقال المام أحمد, حدثنا عبد الصمد, حدثنا حماد عن
ثابت, عن القاسم بن محمد, عن عائشة, أن رسول الله صالى الله

عليه وأسلم قال: إن الله ليربي لحدكم التمرة وأاللقمة كما يربي
ّلوه أوأ فصيله حتى يكون مثل أحد» تفرد به أحمد من هذا أحدكم ف

الوجه وأقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور حدثنا
إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن

النبي صالى الله عليه وأسلم وأعن الضحاك بن عثمان عن أبي
هريرة, عن النبي صالى الله عليه وأسلم قال: « إن الرجل ليتصدق

بالصدقة من الكسب الطيب, وأل يقبل الله إل الطيب, فيتلقاها
ّلوه أوأ وأصايفه» أوأ قال الرحمن بيده, فيربيها كما يربي أحدكم ف
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ًا روأاه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إل فصيله, ثم قال: ل نعلم أحد

أبا أوأيس.
وأقوله {وأالله ل يحب كل كفار أثيم}, أي ل يحب كفور القلب أثيم  

القول وأالفعل, وأل بد من مناسبة في ختم هذه الَية بهذه الصفة,
وأهي أن المرابي ل يرضى بما قسم الله له من الحلل, وأل يكتفي
بما شرع له من الكسب المباح, فهو يسعى في أكل أموال الناس

المكاسب الخبيثة, فهو جحود لما عليه من النعمة, بالباطل, بأنواع
ًا ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل ـ ثم قال تعالى مادح

للمؤمنين بربهم, المطيعين أمره المؤدين شكره, المحسنين إلى
ًا عما أعد لهم من خلقه في إقامة الصلة وأإيتاء الزكاة, مخبر

الكرامة, وأأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال: {إن الذين
آمنوا وأعملوا الصالحات وأأقاموا الصلة وأآتوا الزكاة لهم أجرهم عند

ربهم وأل خوف عليهم وأل هم يحزنون}.

ُتْم ْن ُك ِإن  َبا  ِقَي ِمَن الّر َب ْا َما  َذُروأ َوأ ّلَه  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ُتْم ْب ُت ِإْن  َوأ ِه  ِل َوأَرُسو ِه  ّل ِبَحْرٍب ّمَن ال ْا  ُنو َذ ْأ َف ْا  ُلو َع ْف َت ّلْم  ِإن  َف ِنيَن *   ْؤِم ّم
َلُموَن ْظ ُت َوألَ  ِلُموَن  ْظ َت ُكْم لَ  ِل َوا َأْم ُؤوأُس  ُكْم ُر َل ُذوأ *  َف َكاَن  ِإن  َوأ

َلُموَن * ْع َت ُتْم  ْن ُك ِإن  ُكْم  ّل ٌءر  ْي ْا َخ ُقو ّد َتَص َأن  َوأ ٍة  ْيَسَر َلَى َم ِإ ٌءة  ِظَر َن َف ٍة  ُعْسَر
ُهْم َوأ َبْت  َكَس ْفٍس ّما  َن ُكّل  ّفَى  َو ُت ُثّم  ِه  ّل َلى ال ِإ ِه  ِفي ُعوَن  ُتْرَج ًا  ْوم َي ْا  ّتُقو َوأا

َلُموَن ْظ ُي  لَ 
ًا لهم عما يقربهم    ًا عباده المؤمنين بتقواه, ناهي يقول تعالى آمر

إلى سخطه وأيبعدهم عن رضاه, فقال {يا أيها الذين آمنوا اتقوا
الله} أي خافوه وأراقبوه فيما تفعلون {وأذروأا ما بقي من الربا} أي
اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوأس الموال, بعد هذا

النذار {إن كنتم مؤمنين} أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع
وأتحريم الربا وأغير ذلك, وأقد ذكر زيد بن أسلم, وأابن جريج وأمقاتل
بن حيان وأالسدي, أن هذا السياق نزل في بني عمروأ بن عمير من
ثقيف, وأبني المغيرة من بني مخزوأم, كان بينهم ربا في الجاهلية,

فلما جاء السلم وأدخلوا فيه, طلبت ثقيف أن تأخذه منهم, فتشاوأرا
وأقالت بني المغيرة ل نؤدي الربا في السلم بكسب السلم,

فكتب في ذلك عتاب بن أسيد, نائب مكة إلى رسول الله صالى
الله عليه وأسلم فنزلت هذه الَية, فكتب بها رسول الله صالى الله

عليه وأسلم إليه {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأذروأا ما بقي من
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الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله

وأرسوله} فقالوا نتوب إلى الله, وأنذر ما بقي من الربا فتركوه
كلهم, وأهذا تهديد وأوأعيد أكيد, لمن استمر على تعاطي الربا بعد

النذار قال ابن جريج: قال ابن عباس: {فأذنوا بحرب}, أي
استيقنوا بحرب من الله وأ رسوله, وأتقدم من روأاية ربيعة بن

كلثوم, عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, قال: يقال يوم
القيامة لَكل الربا: خذ سلحك للحرب, ثم قرأ {فإن لم تفعلوا

فأذنوا بحرب من الله وأ رسوله} وأقال علي بن أبي طلحة, عن ابن
عباس {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وأ رسوله} فمن كان

ًا على إمام المسلمين أن مقيما على الربا ل ينزع عنه, كان حق
يستتيبه, فإن نزع وأإل ضرب عنقه, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي
بن الحسين, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد العلى, حدثنا هشام

بن حسان, عن الحسن وأابن سيرين, أنهما قال: وأالله إن هؤلء
الصيارفة لكلة الربا, وأإنهم قد أذنوا بحرب من الله وأرسوله, وألو

كان على الناس إمام عادل لستتابهم, فإن تابوا وأإل وأضع فيه
السلح.

ًا أين وأقال قتادة: أوأعدهم الله بالقتل كما يسمعون, وأجعلهم بهرج
ما أتوا, فإياكم وأمخالطة هذه البيوع من الربا, فإن الله قد أوأسع

الحلل وأأطابه, فل يلجئنكم إلى معصيته فاقة. روأاه ابن أبي حاتم,
وأقال الربيع بن أنس: أوأعد الله آكل الربا بالقتل, روأاه ابن جرير,
وأقال السهيلي: وألهذا قالت عائشة لم محبة مولة زيد بن أرقم

في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي صالى الله عليه وأسلم
قد بطل إل أن يتوب, فخصت الجهاد لنه ضد قوله: {فأذنوا بحرب

من الله وأرسوله} قال: وأهذا المعنى ذكره كثير, قال: وألكن هذا
إسناده إلى عائشة ضعيف.

ـ ثم قال تعالى: {وأإن تبتم فلكم رؤوأس أموالكم ل تظلمون} أي  
ًا, بل لكم بأخذ الزيادة {وألتظلمون} أي بوضع رؤوأس الموال أيض

ما بذلتم من غير زيادة عليه وأل نقص منه, وأقال ابن أبي حاتم:
حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب, حدثنا عبيد الله بن موسى عن
شيبان, عن شبيب بن غرقدة المبارقي, عن سليمان بن عمروأ بن
الحوص, عن أبيه, قال: خطب رسول الله صالى الله عليه وأسلم
ًا كان في الجاهلية موضوع في حجة الوداع, فقال «أل إن كل رب
عنكم كله, لكم رؤس أموالكم ل تظلمون وألتظلمون, وأأوأل ربا
موضوع ربا العباس بن عبد المطلب, موضوع كله» وأكذا وأجده
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سليمان بن الحوص, وأقال ابن مردوأيه: حدثنا الشافعي, حدثنا معاذ

بن المثنى, أخبرنا مسدد, أخبرنا أبو الحوص, حدثنا شبيب بن
غرقدة, عن سليمان بن عمروأ, عن أبيه, قال: سمعت رسول الله

صالى الله عليه وأسلم يقول «أل إن كّل ربا من ربا الجاهلية
ُتظلمون» وأكذا روأاه موضوع, فلكم رؤوأس أموالكم ل تظلمون وأل 

من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أبي حمزة
الرقاشي عن عمر وأهو ابن خارجة, فذكره.

وأقوله {وأإن كان ذوأ عسرة فنظرة إلى ميسرة وأأن تصدقوا خير  
لكم إن كنتم تعلمون} يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي ل يجد
وأفاء, فقال {وأإن كان ذوأ عسرة فنظرة إلى ميسرة} ل  كما كان

أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي
وأإما أن تربي, ثم يندب إلى الوضع عنه, وأيعد على ذلك الخير

وأالثواب الجزيل, فقال: {وأأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}
أي وأأن تتركوا رأس المال بالكلية وأتضعوه عن المدين, وأقد وأردت
الحاديث من طرق متعددة عن النبي صالى الله عليه وأسلم بذلك.

فالحديث الوأل) عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبراني:(  
حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني, حدثنا يحيى بن حكيم

المقوم, حدثنا محمد بن بكر البرساني, حدثنا عبد الله بن أبي زياد,
حدثني عاصام بن عبيد الله, عن أبي أمامة أسعد بن زرارة, قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «من سره أن يظله الله

يوم ل ظل إل ظله, فلييسر على معسر أوأ ليضع عنه».
حديث آخر) عن بريدة. قال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد(  

الوارثا, حدثنا محمد بن جحادة, عن سليمان بن بريدة, عن أبيه,
ًا قال: سمعت النبي صالى الله عليه وأسلم يقول «من أنظر معسر

فله بكل يوم مثله صادقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر
ًا فله بكل يوم مثله صادقة» قلت: سمعتك يا رسول الله معسر
ًا فله بكل يوم مثله صادقة». ثم سمعتك تقول «من أنظر معسر

ًا فله بكل يوم مثله صادقة», قال: «له لكل تقول «من أنظر معسر
يوم مثله صادقة قبل أن يحل الدين, فإذا حل الدين فأنظره, فله

بكل يوم مثله صادقة».
حديث آخر) عن أبي قتادة الحارثا بن ربعي النصاري. قال(  

أحمد: حدثنا حماد بن سلمة, أخبرنا أبو جعفر الخطمي, عن محمد
بن كعب القرظي, أن أبا قتادة كان له دين على رجل, وأكان يأتيه

يتقاضاه فيختبى منه, فجاء ذات يوم فخرج صابي, فسأله عنه,
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فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة, فناداه, فقال: يا فلن, اخرج

فقد أخبرت أنك هاهنا, فخرج إليه, فقال: ما يغيبك عني ؟ فقال
إني معسر وأليس عندي شيء, قال: آلله أنك معسر ؟ قال: نعم,

فبكى أبو قتادة, ثم قال سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم
يقول «من نفس عن غريمه, أوأ محا عنه, كان في ظل العرش يوم

القيامة», وأروأاه مسلم في صاحيحه.
حديث آخر) عن حذيفة بن اليمان, قال الحافظ أبو يعلى(  

الموصالي: حدثنا الخنس أحمد بن عمران, حدثنا محمد بن فضيل,
حدثنا أبو مالك الشجعي, عن ربعي بن خراش, عن حذيفة, قال:
قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «أتى الله بعبد من عبيده
يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدينا ؟ فقال: ما عملت لك يا

رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها ـ قالها ثلثا مرات ـ قال العبد
عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال, وأكنت رجلً أبايع
الناس, وأكان من خلقي الجواز, فكنت أيسر على الموسر وأأنظر

المعسر, قال: فيقول الله عز وأجل: أنا أحق من ييسر, ادخل
الجنة». وأقد أخرجه البخاري وأمسلم وأابن ماجه من طرق عن
ربعي بن حراش, عن حذيفة, زاد مسلم وأعقبة بن عامر وأأبي
مسعود البدري عن النبي صالى الله عليه وأسلم بنحوه, وألفظ
البخاري: حدثنا هشام بن عمار, حدثنا يحيى بن حمزة, حدثنا

الزهري عن عبد الله بن عبد الله, أنه سمع أبا هريرة رضي الله
عنه, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «كان تاجر يداين

ًا قال لفتيانه: تجاوأزا عنه لعل الله يتجاوأز الناس, فإذا رأى معسر
عنا, فتجاوأز الله عنه».

حديث آخر) عن سهل بن حنيف, قال الحاكم في مستدركه:(  
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن محمد بن

يحيى, حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك, حدثنا عمروأ بن ثابت,
حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل, عن عبد الله بن سهل بن

حنيف, أن سهلً حدثه: أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال:
ًا في عسرته أوأ ًا أوأ غارم ًا في سبيل الله أوأ غازي «من أعان مجاهد
ًا في رقبته أظله الله في ظله يوم ل ظل إل ظله» ثم قال: مكاتب

صاحيح السناد وألم يخرجاه.
حديث آخر) عن عبد الله بن عمر, قال المام أحمد: حدثنا محمد(  

بن عبيد, عن يوسف بن صاهيب, عن زيد العمى عن ابن عمر, قال:
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قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «من أراد أن تستجاب
.دعوته وأأن تكشف كربته, فليفرج عن معسر». انفرد به أحمد

حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمروأ. قال المام أحمد:(  
حدثنا يزيد بن هاروأن, أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش, عن

حذيفة, أن رجلً أتى به الله عز وأجل, فقال: ماذا عملت في
ًا, الدنيا ؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير, فقال ثلث

وأقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني فضلً من المال في الدنيا,
فكنت أبايع الناس, فكنت أيسر على الموسر, وأأنظر المعسر.

فقال تبارك وأتعالى: نحن أوألى بذلك منك, تجاوأزا عن عبدي, فغفر
له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي صالى الله عليه وأسلم,

وأهكذا روأاه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به.
حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال المام أحمد: حدثنا أسود(  

بن عامر, أخبرنا أبو بكر, عن العمش, عن أبي دوأاد, عن عمران
بن حصين قال, قال: رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «من كان
له على رجل حق فأخره, كان له بكل يوم صادقة», غريب من هذا

الوجه, وأقد تقدم عن بريدة نحوه.
حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمروأ. قال المام أحمد:(  

حدثنا معاوأية بن عمروأ, حدثنا زائدة, عن عبد الملك بن عمير, عن
ربعي, قال: حدثنا أبو اليسر, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم,

ًا أوأ وأضع عنه, أظله الله عز وأجل في ظله قال «من أنظر معسر
يوم ل ظل إل ظله». وأقد أخرجه مسلم في صاحيحه وأمن وأجه آخر

من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت, قال: خرجت أنا
وأأبي نطلب العلم في هذا الحي من النصار قبل أن يهلكوا, فكان
أوأل من لقينا أبا اليسر صااحب رسول الله صالى الله عليه وأسلم,

وأمعه غلم له معه ضمامة من صاحف, وأعلى أبي اليسر بردة
وأمعافري, وأعلى غلمة بردة وأمعافري, فقال له أبي: يا عم, إني

أرى في وأجهك سفعة من غضب, قال: أجل كان لي على فلن بن
فلن ـ الحرامي ـ مال, فأتيت أهله, فسلمت فقلت: أثم هو ؟ قالوا:
ل , فخرج علّي ابن له جفر, فقلت: أين أبوك ؟ فقال: سمع صاوتك

فدخل أريكة أمي, فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت, فخرج,
فقلت ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال: أنا وأالله أحدثك ثم ل

أكذبك, خشيت وأالله أن أحدثك فأكذبك أوأ أعدك فأخلفك, وأكنت
ًا. صااحب رسول الله صالى الله عليه وأسلم, وأكنت وأالله معسر

قال: قلت: آلله. قال: قلت: آلله ؟ قال: الله, ثم قال: فأتى
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بصحيفته فمحاها بيده, ثم قال: فإن وأجدت قضاء فاقضني وأإل

فأنت في حل, فأشهد بصر عيناي هاتان ـ وأوأضع أصابعيه على عينيه
ـ وأسمع أذناي هاتان, وأوأعاه قلبي ـ وأأشار إلى نياط قلبه, رسول
ًا أوأ وأضع الله صالى الله عليه وأسلم وأهو يقول: من أنظر معسر

عنه, أظله الله في ظله. وأذكر تمام الحديث.
حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان, قال عبد الله(  

بن المام أحمد: حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحمن,
حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي, حدثنا العباس بن الفضل
النصاري, عن هشام بن زياد القرشي, عن أبيه, عن محجن مولى

رسول الله صالى الله عليه وأسلم عثمان, عن عثمان, قال: سمعت
ًا في ظله يوم ل ظل إل ظله, من أنظر يقول «أظل الله عين

ًا, أوأ ترك لغارم ».معسر
حديث آخر) عن ابن عباس. قال المام أحمد: حدثنا عبد الله بن(  

يزيد, حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني, عن مقاتل بن
حيان, عن عطاء, عن ابن عباس, قال خرج رسول الله صالى الله

عليه وأسلم إلى المسجد وأهو يقول بيده: هكذا, وأأوأمأ عبد الرحمن
ًا أوأ وأضع عنه, وأقاه الله من فيح بيده إلى الرض «من أنظر معسر
جهنم أل إن عمل الجنة حزن بربوة ـ ثلثا ـ أل إن عمل النار سهل
بسهوة, وأالسعيد من وأقي الفتن, وأما من جرعة أحب إلى الله من

جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظمها عبد لله إل مل الله جوفه
ًا» تفرد به أحمد. إيمان

طريق آخر) قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي(  
الحديبية من ديار ربيعة, حدثناالحسن بن علي الصدائي, حدثنا

الحكم بن الجاروأد, حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينة, عن أبيه,
عن عطاء, عن ابن عباس قال: رسول الله صالى الله عليه وأسلم

ًا إلى ميسرته أنظره اللهبذنبه إلى توبته». «من أنظر معسر
ثم قال تعالى يعظ عباده, وأيذكرهم زوأال الدنيا, وأفناء ما فيها من  

الموال وأغيرها, وأإتيان الَخرة, وأالرجوع إليه تعالى, وأمحاسبته
تعالى خلقه على ما عملوا, وأمجازاته إياهم بما كسبوا من خير

ًا ترجعون فيه إلى الله وأشر, وأيحذرهم عقوبته, فقال: {وأاتقوا يوم
ثم توفى كل نفس ما كسبت وأهم ل يظلمون}, وأقد روأي أن هذه

الَية آخر آية نزلت من القرآن العظيم, فقال ابن لهيعة: حدثني
عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن

ًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كله {وأاتقوا يوم
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كسبت وأهم ل يظلمون}, وأعاش النبي صالى الله عليه وأسلم بعد

نزوأل هذه الَية تسع ليال, ثم مات يوم الثنين لليلتين خلتا من ربيع
الوأل, روأاه ابن أبي حاتم, وأقد روأاه ابن مردوأيه من حديث

المسعودي عن حبيب ابن أبي ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, قال: آخر آية نزلت {وأاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله}
وأقد روأاه النسائي من حديث يزيد النحوي, عن عكرمة, عن عبد

ًا الله بن عباس, قال: آخر شيء نزل من القرآن {وأاتقوا يوم
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وأهم ل

يظلمون}, وأكذا روأاه الضحاك وأالعوفي عن ابن عباس, وأروأى
الثوري عن الكلبي, عن أبي صاالح, عن ابن عباس, قال: آخر آية

ًا ترجعون فيه إلى الله} فكان بين نزوألها وأموت نزلت {وأاتقوا يوم
ًا, وأقال ابن جريج: النبي صالى الله عليه وأسلم وأاحد وأثلثون يوم

يقولون: إن النبي صالى الله عليه وأسلم عاش بعدها تسع ليال وأبدء
يوم السبت وأمات يوم الثنين, روأاه ابن جرير, وأروأاه ابن عطية عن
ًا ترجعون فيه إلى الله ثم أبي سعيد, قال آخر آية نزلت{وأاتقوا يوم

توفى كل نفس ما كسبت وأهم ل يظلمون}

ُه ُبو ُت ْك َفا َأَجٍل ّمَسّمى  َلَى  ِإ ْيٍن  َد ِب ُتم  َين َدا َت َذا  ِإ ْا  َو ُن ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َي  **

ّلُه ّلَمُه ال َع َكَما  ُتَب  ْك َي َأْن  ٌءب  ِت َكا ْأَب  َي َوألَ  ْدِل  َع ْل ِبا ٌءب  ِت َكا ُكْم  َن ْي ّب ُتب  ْك َي ْل َوأ
ًا ْيئ ْنُه َش ْبَخْس ِم َي َوألَ  ّبُه  ّلَه َر ّتِق ال َي ْل َوأ ّق  ْلَح ِه ا ْي َل َع ِذي  ّل ِلِل ا ُيْم ْل َوأ ُتْب  ْك َي ْل َف
َو ُه ُيِمّل  َأن  ُع  ِطي َت َيْس ْوأ لَ  َأ ًا  ِعيف ْوأ َض َأ ًا  ّق َسِفيه ْلَح ِه ا ْي َل َع ِذي  ّل َكاَن ا َفإن 
َنا ُكو َي ّلْم  ِإن  َف ُكْم  ِل ْيِن ّمن ّرَجا َد ِهي ْا َش ُدوأ ِه َتْش َوأاْس ْدِل  َع ْل ِبا ّيُه  ِل َوأ ِلْل  ُيْم ْل َف
ُهَما َدا ْإْح َتِضّل  َأن  ِء  َدآ َه ْوَن ِمَن الّش َتْرَض َتاِن ِمّمن  َأ َوأاْمَر ٌءل  َفَرُج ْيِن  َل َرُج
َأن ْا  َو َأُم َتْس َوألَ  ْا  ُعو ُد َذا َما  ِإ ُء  َدآ َه ْأَب الّش َي َوألَ  َى  ُهَما الُْخَر َدا ِإْح ّكَر  َذ ُت َف

ْقوُم َأ َوأ ِه  ّل َد ال ْقَسُط ِعن َأ ُكْم  ِل َذ ِه  ِل َأَج َلَى  ِإ ًا  ِبير َك َأوأ  ًا  ِغير ُه صَا ُبو ُت ْك َت
ُكْم َن ْي َب َها  َن ِديُروأ ُت ًة  ًة َحاِضَر ِتَجاَر ُكوَن  َت َأن  ِإلّ  ْا  َو ُب َتا َتْر َألّ  َنَى  ْد َأ َوأ ِة  َد َها ِللّش

ٌءب ِت َكا ُيَضآّر  َوألَ  ُتْم  ْع َي َبا َت َذا  ِإ ْا  َوأ ُد ِه َأْش َوأ َها  ُبو ُت ْك َت َألّ  ٌءح  َنا ُكْم ُج ْي َل َع ْيَس  َل َف
ّلُه ُكُم ال ّلُم َع ُي َوأ ّلَه  ْا ال ُقو ّت َوأا ُكْم  ِب ٌءق  ُفُسو ّنُه  ِإ َف ْا  ُلو َع ْف َت ِإن  َوأ ٌءد  ِهي َوألَ َش

ٌءم  ِلي َع ٍء  ُكّل َشْي ِب ّلُه  َوأال
هذه الَية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم, وأقد قال المام   

أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس, أخبرنا ابن وأهب, أخبرني يونس
عن ابن شهاب, قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدثا
القرآن بالعرش آية الدين. وأقال المام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا
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حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن يوسف بن مهران, عن ابن

عباس أنه قال لما نزلت آية الدين: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «إن أوأل من جحد آدم عليه السلم, إن الله لما خلق آدم

مسح ظهره, فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة, فجعل يعرض
ذريته عليه فرأى فيهم رجلً يزهر, فقال: أي رب من هذا ؟ قال: هو

ًا, قال: رب زذ ابنك داوأد, قال: أي رب, كم عمره, قال ستون عام
في عمره, قال: ل إل أن أزيده من عمرك, وأكان عمر آدم ألف

ًا وأأشهد عليه ًا, فكتب عليه بذلك كتاب سنة, فزاده أربعين عام
الملئكة, فلما احتضر آدم وأأتته الملئكة, قال: إنه بقي من عمري

ًا, فقيل له: إنك وأهبتها لبنك داوأد, قال: ما فعلت, فأبرز أربعون عام
الله عليه الكتاب وأأشهد عليه الملئكة». وأحدثنا أسود بن عامر,

عن حماد بن سلمة, فذكره وأزاد فيه «فأتمها الله لداوأد مائة وأأتمها
لَدم ألف سنة». وأكذا روأاه ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب,

عن أبي داوأد الطيالسي, عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب
ًا, وأعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة, وأقد روأاه الحاكم جد

في مستدركه بنحوه من حديث الحارثا بن عبد الرحمن بن أبي
وأثاب عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, وأمن روأاية أبي داوأد بن
أبي هند, عن الشعبي عن أبي هريرة, وأمن طريق محمد بن عمروأ
عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, وأمن حديث تمام بن سعد, عن زيد
بن أسلم, عن أبي صاالح, عن أبي هريرة, عن النبي صالى الله عليه

وأسلم, فذكره بنحوه.
فقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  

فاكتبوه} هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذاتعاملوا بمعاملت
مؤجلة أن يكتبوها, ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وأميقاتها وأأضبط
للشاهد فيها, وأقد نبه على هذا في آخر الَية حيث قال: {ذلكم

أقسط عند الله وأأقوم للشهادة وأأدنى أن ل ترتابوا} وأقال سفيان
الثوري, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله:

{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}
قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم, وأقال قتادة عن أبي
حسان العرج عن ابن عباس, قال: أشهد السلف المضمون إلى

أجل مسمى أن الله أحله وأأذن فيه, ثم قرأ {يا أيها الذين آمنوا إذا
تدانيتم بدين إلى أجل مسمى}, روأاه البخاري, وأثبت في

الصحيحين من روأاية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح, عن عبد
الله بن كثير, عن أبي المنهال, عن ابن عباس, قال قدم النبي
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صالى الله عليه وأسلم المدينة وأهم يسلفون في الثمار السنة

وأالسنتين وأالثلثا, فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «من
أسلف فليسلف في كيل معلوم, وأوأزن معلوم, إلى أجل معلوم»,

وأقوله: {فاكتبوه} أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة وأالحفظ, فإن
قيل: فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر, قال : قال

رسول الله صالى الله عليه وأسلم «إنا أمة أمية ل نكتب وأل
نحسب» فما الجمع بينه وأبين المر بالكتابة ؟ فالجواب أن الدين
من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصالً, لن كتاب الله قد سهل

ًا محفوظة عن رسول الله وأيسر حفظه على الناس, وأالسنن أيض
الله صالى الله عليه وأسلم, وأالذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء
جزئية تقع بين الناس, فأمروأا أمر إرشاد ل أمر إيجاب كما ذهب

ّدان فليكتب, وأمن ابتاع فليشهد, إليه بعضهم, قال ابن جريج: من ا
وأقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلً صاحب

ًا دعا ربه فلم ًا, فقال ذات يوم لصاحابه: هل تعلمون مظلوم كعب
ًا إلى يستجب له ؟ فقالوا: وأكيف يكون ذلك ؟ قال: رجل باع بيع

أجل فلم يشهد وألم يكتب فلما حل ماله جحده صااحبه, فدعا ربه
فلم يستجب له, لنه قد عصى ربه, وأقال أبو سعيد وأالشعبي

وأالربيع بن أنس وأالحسن وأابن جريج وأابن زيد وأغيرهم: كان ذلك
ًا فليؤد الذي ائتمن ًا, ثم نسخ بقوله: {فإن أمن بعضكم بعض وأاجب
ًا الحديث الذي حكي عن شرع من أمانته} وأالدليل على ذلك أيض

ًا في شرعنا وألم ينكر عدم الكتابة وأالشهاد. قال المام قبلنا مقرر
أحمد: حدثنا يونس بن محمد, حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة, عن
عبد الرحمن بن هرمز, عن أبي هريرة, عن رسول الله صالى الله

عليه وأسلم, أنه ذكر أن رجلً من بني إسرائيل سأل بعض بني
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار, فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال:

ًا, قال ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيل. قال: كفى بالله شهيد
صادقت,فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم

ًا فأخذ ًا يقدم عليه للجل الذي أجله فلم يجد مركب التمس مركب
خشبة فنقرها, فأدخل فيها ألف دينار وأصاحيفة معها إلى صااحبها, ثم

زجج موضعها, ثم أتى بها البحر, ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني
ًا ألف دينار, فسألني كفيلً فقلت: كفى بالله كفيلً, استسلفت فلن

ًا, فقلت:¹فرضي بذلك ًا فقلت: كفى بالله شهيد  وأسألني شهيد
ًا, فرضي بذلك ًا¹كفى بالله شهيد  وأإني قد جهدت أن أجد مركب

ًا وأإني استودعتكها, أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركب
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فرمى بها في البحر حتى وألجت فيه, ثم انصرف وأهو في ذلك

ًا إلى بلده, فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل يطلب مركب
ًا يجيئه بماله, فإذا بالخشبة التي فيها المال, فأخذها لهله مركب

ًا, فلما كسرها وأجد المال وأالصحيفة, ثم قدم الرجل الذي كان حطب
ًا في طلب تسلف منه, فأتاه بألف دينار وأقال: وأالله ما زلت جاهد
ًا قبل الذي أتيت فيه قال: هل مركب لَتيك بمالك فما وأجدت مركب

ًا قبل كنت بعثت إلّى بشيء ؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركب
الذي جئت فيه ؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في

ًا, وأهذا إسناد صاحيح وأقد روأاه الخشبة, فانصرف بألفك راشد
ًا بصيغة الجزم, البخاري في سبعة مواضع من طرق صاحيحة معلق
فقال وأقال الليث بن سعيد فذكره, وأيقال إنه في بعضها عن عبد

الله بن صاالح كاتب الليث عنه.
وأقوله: {فليكتب بينكم كاتب بالعدل} أي بالقسط وأالحق وأل يجر  

في كتابته على أحد, وأل يكتب إل ما اتفقوا عليه من غير زيادة وأل
نقصان. وأقوله {وأل يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب} أي

وأل يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس وأل ضروأرة
عليه في ذلك, فكما علمه الله ما لم يكن يعلم, فليتصدق على

غيره ممن ل يحسن الكتابة وأليكتب, كما جاء في الحديث «إن من
ًا أوأ تصنع لخرق» وأفي الحديث الَخر «من الصدقة أن تعين صاانع

ًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وأقال مجاهد كتم علم
وأعطاء: وأاجب على الكاتب أن يكتب, وأقوله: {وأليملل الذي عيه

الحق وأليتق الله ربه} أي وأليملل المدين على الكاتب ما في ذمته
ًا} أي ل يكتم من الدين وأليتق الله في ذلك {وأل يبخس منه شيئ

ًا عليه بتبذير ًا} محجور ًا {فإن كان الذي عليه الحق سفيه منه شئي
ًا {أوأ ل يستطيع أن يمل ًا, أوأ مجنون ًا} أي صاغير وأنحوه {أوأ ضعيف

هو} إما لعي أوأ جهل بموضع صاواب ذلك من خطئه {فليملل وأليه
بالعدل}.

وأقوله: {وأاستشهدوأا شهيدين من رجالكم} أمر بالشهاد مع  
الكتابة لزيادة التوثقة {فإن لم يكونا رجلين فرجل وأامرأتان} وأهذا
إنما يكون في الموال, وأما يقصد به المال, وأإنما أقيمت المرأتان

مقام الرجل لنقصان عقل المرأة, كما قال مسلم في صاحيحه:
حدثنا قتيبة, حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن عمروأ بن أبي عمروأ,

عن المقبري, عن أبي هريرة, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, أنه
قال «يا معشر النساء تصدقن وأأكثرن الستغفار, فإني رأيتكن أكثر

647



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وأما لنا يا رسول الله أكثر
أهل النار ؟ قال: «تكثرن اللعن, وأتكفرن العشير, ما رأيت من

ناقصات عقل وأدين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله ما
نقصان العقل وأالدين ؟ قال «أما نقصان عقلها, فشهادة امرأتين
تعدل شهادة رجل, فهذا نقصان العقل, وأتمكث الليالي ل تصلي

وأتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين».
وأقوله: {ممن ترضون من الشهداء} فيه دللة على اشتراط  

العدالة في الشهود, وأهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق
في القرآن من المر بالشهاد من غير اشتراط وأقد استدل من رد

ًا. المستور بهذه الَية الدالة على أن يكون الشاهد عدلً مرضي
المرأتين إذا نسيت الشهادة وأقوله: {أن تضل إحداهما} يعني

{فتذكر إحداهما الخرى} أي يحصل لها ذكر بما وأقع به من
الشهاد, وأبهذا قرأ آخروأن فتذكر بالتشديد من التذكار, وأمن قال:
إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. وأالصحيح الوأل,

.وأالله أعلم
وأقوله: {وأل يأب الشهداء إذا ما دعوا} قيل: معناه إذا دعوا  

للتحمل فعليهم الجابة, وأهو قول قتادة وأالربيع بن أنس, وأهذا
كقوله: {وأل يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب} وأمن ههنا

استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية, وأقيل مذهب الجمهور,
وأالمراد بقوله: {وأل يأب الشهداء إذا ما دعوا} للداء, لحقيقة قوله

الشهداء, وأالشاهد حقيقة فيمن تحمل, فإذا دعي لدائها فعليه
الجابة إذا تعينت وأإل فهو فرض كفاية, وأالله أعلم, وأقال مجاهد

وأأبو مجلز وأغير وأاحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار, وأإذا شهدت
فدعيت فأجب, وأقد ثبت في صاحيح مسلم وأالسنن من طريق

مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروأ بن حزم, عن
أبيه عبد الله بن عمروأ بن عثمان, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة
عن زيد بن خالد, أن رسول الله صالى الله عليه وأسلم, قال «أل
أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فأما
الحديث الَخر في الصحيحين «أل أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين

يشهدوأن قبل أن يستشهدوأا» وأكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق
أيمانهم شهادتهم, وأتسبق شهادتهم أيمانهم» وأفي روأاية «ثم يأتي
قوم يشهدوأن وأل يستشهدوأن» وأهؤلء شهود الزوأر, وأقد روأي عن

ابن عباس وأالحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل, وأالداء.
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ًا إلى أجله} هذا من   ًا أوأ كبير وأقوله: { وأل تسأموا أن تكتبوه صاغير

ًا, فقال: وأل ًا كان أوأ كبير تمام الرشاد وأهو المر بكتابة الحق صاغير
تسأموا أي ل تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة

وأالكثرة إلى أجله, وأقوله: {ذلكم أقسط عند الله وأأقوم للشهادة
أن ل ترتابوا} أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا وأأدنى

كان مؤجلً هو أقسط عند الله, أي أعدل وأأقوم للشهادة, أي أثبت
للشاهد إذا وأضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة, لحتمال أنه لو لم
ًا {وأأدنى أن ل ترتابوا} وأأقرب يكتبه أن ينساه, كما هو الواقع غالب
إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه

فيفصل بينكم بل ريبة.
وأقوله: {إل أن تكون تجارة حاضرة تديروأنها بينكم فليس عليكم  

ًا بيد, فل بأس جناح أن ل تكتبوها} أي إذا كان البيع بالحاضر يد
.بعدم الكتابة لنتفاء المحذوأر في تركها

فأما الشهاد على البيع فقد قال تعالى: {وأأشهدوأا إذا تبايعتم}  
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثني يحيى بن عبد الله بن

بكر, حدثني ابن لهيعة, حدثني عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبير,
في قوله تعالى: {وأأشهدوأا إذا تبايعتم} يعني أشهدوأا على حقكم
إذا كان في أجل أوأ لم يكن فيه أجل , فأشهدوأا على حقكم على

كل حال, قال وأروأي عن جابر بن زيد وأمجاهد وأعطاء وأالضحاك نحو
ذلك, وأقال الشعبي وأ الحسن: هذا المر منسوخ بقوله: {فإن أمن

ًا فليؤد الذي ائتمن أمانته} وأهذا المر محمول عند بعضكم بعض
الجمهور على الرشاد وأالندب ل على الوجوب, وأالدليل على ذلك
حديث خزيمة بن ثابت النصاري, وأقد روأاه المام أحمد: حدثنا أبو

اليمان, حدثنا شعيب عن الزهري, حدثني عمارة بن خزيمة
النصاري أن عمه حدثه وأهو من أصاحاب النبي صالى الله عليه

ًا من أعرابي, وأسلم. أن النبي صالى الله عليه وأسلم, ابتاع فرس
فاستتبعه النبي صالى الله عليه وأسلم ليقضيه ثمن فرسه, فأسرع

النبي صالى الله عليه وأسلم وأأبطأ العرابي, فطفق رجال
يعترضون العرابي فيساوأمونه بالفرس, وأل يشعروأن أن النبي

صالى الله عليه وأسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم العرابي في السوم
على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صالى الله عليه وأسلم, فنادى

ًا هذا العرابي النبي صالى الله عليه وأسلم فقال: إن كنت مبتاع
الفرس فابتعه وأإل بعته, فقال النبي صالى الله عليه وأسلم حين

سمع نداء العرابي, قال: أوأليس قد ابتعته منك ؟ قال العرابي: ل
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وأالله ما بعتك, فقال النبي صالى الله عليه وأسلم «بل قد ابتعته

منك» فطفق الناس يلوذوأن بالنبي صالى الله عليه وأسلم,
ًا يشهد وأالعرابي, وأهما يتراجعان فطفق العرابي يقول: هلم شهيد
أني بايعتك, فمن جاء من المسلمين قال للعرابي: وأيلك إن النبي

ًا حتى جاء خزيمة صالى الله عليه وأسلم لم يكن يقول إل حق
فاستمع لمراجعة النبي صالى الله عليه وأسلم وأمراجعة العرابي

ًا يشهد أني بايعتك, قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد يقول: هلم شهيد
بايعته, فأقبل النبي صالى الله عليه وأسلم على خزيمة فقال «بم

تشهد» ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله صالى الله عليه وأسلم
فجعل رسول الله صالى الله عليه وأسلم شهادة خزيمة بشهادة

رجلين, وأهكذا روأاه أبو داوأد من حديث شعيب وأالنسائي من روأاية
محمد بن الوليد الزبيدي, وأكلهما عن الزهري به نحوه, وألكن

الحتياط هو الرشاد لما روأاه المامان الحافظ أبو بكر بن مردوأيه,
وأالحاكم في مستدركه من روأاية معاذ بن معاذ العنبري, عن

فراس, عن الشعبي, عن أبي بردة, عن أبي موسى, عن النبي
صالى الله عليه وأسلم, قال «ثلثة يدعون الله فل يستجاب لهم:

رجل له امرأة سئية الخلق فلم يطلقها, وأرجل دفع مال يتيم قبل
أن يبلغ, وأرجل أقرض رجلً مالً فلم يشهد» ثم قال الحاكم: صاحيح

السناد على شرط الشيخين, قال: وألم يخرجاه لتوقيف أصاحاب
شعبة هذا الحديث على أبي موسى, وأإنما أجمعوا على سند حديث

شعبة بهذا السناد «ثلثة يؤتون أجرهم مرتين».
وأقوله تعالى: {وأل يضاّر كاتب وأل شهيد} قيل: معناه ل يضاّر  

الكاتب وأل الشاهد, فيكتب هذا خلف ما يملي, وأيشهد هذا بخلف
ما سمع أوأ يكتمها بالكلية, وأهو قول الحسن وأقتادة وأغيرهما. وأقيل:

معناه ل يضربهما, قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصام, حدثنا
ابن حفص, حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زيادة, عن الحسين يعني

مقسم, عن ابن عباس, في هذه الَية {وأل يضاّر كاتب وأل شهيد}
قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب وأالشهادة, فيقولن: إنا

على حاجة, فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا, فليس له أن يضارهما,
قال: وأروأي عن عكرمة وأمجاهد وأطاوأس وأسعيد بن جبير وأالضحاك
وأعطية وأمقاتل بن حيان وأالربيع بن أنس وأالسدي نحو ذلك, وأقوله:
{وأإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} أي إن خالفتم ما أمرتم به أوأ فعلتم
ما نهيتم عنه, فإنه فسق كائن بكم, أي لزم لكم ل تحيدوأن عنه وأل
تنفكون عنه, وأقوله {وأاتقوا الله} أي خافوه وأراقبوه وأاتبعوا أمره

650



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأاتركوا زجره {وأيعلمكم الله} كقوله {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا

الله يجعل لكم فرقانا} وأكقوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ًا تمشون وأآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وأيجعل لكم نور
به} وأقوله: {وأالله بكل شيء عليم} أي هو عالم بحقائق المور

وأمصالحها وأعواقبها فل يخفى عليه شيء من الشياء بل علمه
محيط بجميع الكائنات.

َأِمَن ِإْن  َف ٌءة  ُبوَض ْق ٌءن ّم َها ِر َف ًا  ِتب َكا ْا  ُدوأ َتِج َلْم  َوأ ٍر  َف َلَى َس َع ُتْم  ُكن ِإن  َوأ  **
ْا ُتُمو ْك َت َوألَ  ّبُه  ّلَه َر ّتِق ال َي ْل َوأ َتُه  َن َأَما ُتِمَن  ْؤ ِذي ا ّل ّد ا َؤ ُي ْل َف ًا  ْعض َب ُكم  ْعُض َب

ٌءم  ِلي َع ُلوَن  ْعَم َت ِبَما  ّلُه  َوأال ُبُه  ْل َق ٌءم  ِث ّنُه آ ِإ َف َها  ُتْم ْك َي َوأَمن  َة  َد َها الّش
يقول تعالى: {وأإن كنتم على سفر} أي مسافرين وأتداينتم إلى   

ًا} يكتب لكم, قال ابن عباس: أوأ أجل مسمى {وألم تجدوأا كاتب
ًا, فرهان مقبوضة, أي ًا أوأ دوأاة أوأ قلم وأجدوأه وألم يجدوأا قرطاس
فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صااحب الحق, وأقد

استدل بقوله: {فرهان مقبوضة} على أن الرهن ل يلزم إل بالقبض
كما هو مذهب الشافعي وأالجمهور, وأاستدل بها آخروأن على أنه

ًا في يد المرتهن, وأهو روأاية عن المام لبد أن يكون الرهن مقبوض
أحمد, وأذهب إليه طائفة, وأاستدل آخروأن من السلف بهذه الَية,

ًا إل في السفر, قاله مجاهد وأغيره, على أنه ل يكون الرهن مشروأع
وأقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صالى الله عليه

ًا من وأسلم, توفي وأدرعه مرهونة عند يهودي على ثلثين وأسق
ًا لهله, وأفي روأاية: من يهود المدينة. وأفي روأاية شعير رهنها قوت

الشافعي عند أبي الشحم اليهودي, وأتقرير هذه المسائل في كتاب
الحكام الكبير, وألله الحمد وأالمنة, وأبه المستعان.

ًا فليؤد الذي ائتمن أمانته} روأى ابن   وأقوله {فإن أمن بعضكم بعض
أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت

ًا فل بأس أن ل ما قبلها. وأقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعض
تكتبوا أوأل تشهدوأا: وأقوله: {وأليتق الله ربه} يعني المؤتمن كما
جاء في الحديث الذي روأاه المام أحمد وأأهل السنن من روأاية

قتادة, عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم, قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

قوله: {وأل تكتموا الشهادة} أي ل تخفوها وأتغلوها, وأل تظهروأها.  
قال ابن عباس وأغيره: شهادة الزوأر من أكبر الكبائر وأكتمانها
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كذلك, وألهذا قال {وأمن يكتمها فإنه آثم قلبه} قال السدي: يعني
ًا لمن فاجر قلبه, وأهذه كقوله تعالى: {وأل نكتم شهادة الله إنا إذ
الَثمين} وأقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط

ًا أوأ شهداء لله وألو على أنفسكم أوأ الوالدين وأالقربين إن يكن غني
ًا فالله أوألى بهما فل تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأإن تلووأا أوأ فقير

ًا} وأهكذا قال ههنا {وأل تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير
تكتموا الشهادة وأمن يكتمها فإنه آثم قلبه وأالله بما تعملون عليم}.

ُكْم ُفِس ْن َأ ِفَي  ْا َما  ُدوأ ْب ُت ِإن  َوأ ِفي الْرِض  َوأَما  ِفي الّسَماوأاِت  ِه ما  ّل ** ل
ّلُه َوأال ُء  َيَشآ ّذُب َمن  َع ُي َوأ ُء  َيَشآ ِلَمن  ِفُر  ْغ َي َف ّلُه  ِه ال ِب ُكْم  ْب ُيَحاِس ُه  ُفو ُتْخ ْوأ  َأ

ٌءر ِدي َق ٍء  ُكّل َشْي َلَى   َع
يخبر تعالى أن له ملك السموات وأالرض وأما فيهن وأما بينهن,   

وأأنه المطلع على ما فيهن, ل تخفى عليه الظواهر وأل السرائر
وأالضمائر وأإن دقت وأخفيت, وأأخبر أنه سيحاسب عباده على ما

فعلوه وأما أخفوه في صادوأرهم, كما قال تعالى: {قل إن تخفوا ما
في صادروأكم أوأ تبدوأه يعلمه الله وأيعلم ما في السموات وأما في

الرض وأالله على كل شيء قدير} وأقال {يعلم السر وأأخفى}
ًا, وأقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وأالَيات في ذلك كثيرة جد

وأهو المحاسبة على ذلك, وألهذا لما نزلت هذه الَية اشتد ذلك على
الصحابة رضي الله عنهم, وأخافوا منها, وأمن محاسبة الله لهم على
جليل العمال وأحقيرها, وأهذا من شدة إيمانهم وأإيقانهم. قال المام

أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم, حدثني أبو عبد
الرحمن يعني العلء عن أبيه, عن أبي هريرة, قال: لما نزلت على

رسول الله صالى الله عليه وأسلم {لله ما في السموات وأما في
الرض وأإن تبدوأا ما في أنفسكم أوأ تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر
لمن يشاء وأيعذب من يشاء وأالله على كل شيء قدير} اشتد ذلك

على أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم فأتوا رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, ثم جثوا على الركب وأقالوا: يا رسول الله

كلفنا من العمال ما نطيق, الصلة وأالصيام وأالجهاد وأالصدقة وأقد
أنزلت عليك هذه الَية, وأل نطيقها. فقال رسول الله صالى الله

عليه وأسلم «أتريدوأن أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم:
سمعنا وأعصينا ؟ بل قولوا: سمعنا وأأطعنا, غفرانك ربنا وأإليك

المصير» فلما أقر بها القوم وأذلت بها ألسنتهم, أنزل الله في أثرها
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{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وأالمؤمنون كل آمن بالله

وأملئكته وأكتبه وأرسله ل نفّرق بين أحد من رسله, وأقالوا سمعنا
وأأطعنا غفرانك ربنا وأإليك المصير} فلما فعلوا ذلك نسخها الله

ًا إل وأسعها لها ما كسبت وأعليها ما فأنزل الله: {ل يكلف الله نفس
اكتسبت ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أوأ أخطأنا} إلى آخره. وأروأاه

ًا به من حديث يزيد بن زريع, عن روأح بن القاسم, عن مسلم منفرد
العلء, عن أبيه عن أبي هريرة, فذكر مثله وألفظه, فلما فعلوا ذلك

ًا إل وأسعها لها ما كسبت نسخها الله, فأنزل الله {ل يكلف الله نفس
وأعليها ما اكتسبت, ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أوأ أخطأنا} قال: نعم,
ًا كما حملته على الذين من قبلنا} قال: {ربنا وأل تحمل علينا إصار

نعم {ربنا وأل تحملنا ما ل طاقة لنا به} قال: نعم {وأاعف عنا
وأاغفر لنا وأارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين} قال:

نعم.
حديث ابن عباس في ذلك) قال المام أحمد: حدثنا وأكيع, حدثنا(  

سفيان عن آدم بن سليمان, سمعت سعيد بن جبير, عن ابن
عباس, قال: لما نزلت هذه الَية {وأإن تبدوأا ما في أنفسكم أوأ

تخفوه يحاسبكم به الله} قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل
قلوبهم من شيء, قال: فقال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «

قولوا سمعنا وأأطعنا وأسلمنا» فألقى الله اليمان في قلوبهم,
فأنزل الله {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وأالمؤمنون كل

آمن بالله وأملئكته وأكتبه وأرسله ل نفرق بين أحد من رسله وأقالوا
سمعنا وأأطعنا غفرانك ربنا وأإليك المصير} إلى قوله {فانصرنا

على القوم الكافرين} وأهكذا روأاه مسلم عن أبي بكر بن أبي شبية
وأأبي كريب وأإسحاق بن إبراهيم, ثلثتهم عن وأكيع به, وأزاد {ربنا ل

تؤاخذنا إن نسينا أوأ أخطأنا} قال: قد فعلت {ربنا وأل تحمل علينا
ًا كما حملته على الذين من قبلنا} قال: قد فعلت {ربنا وأل إصار
تحملنا ما ل طاقة لنا به}قال: قد فعلت {وأاعف عنا وأاغفر لنا

وأارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين} قال: قد فعلت.
طريق أخرى) عن ابن عباس. قال المام أحمد: حدثنا عبد(  

الرزاق, حدثنا معمر عن حميد العرج, عن مجاهد, قال: دخلت
على ابن عباس, فقلت: يا أبا عباس, كنت عند ابن عمر فقرأ هذه

الَية فبكى, قال: أية آية ؟ قلت {وأإن تبدوأا ما في أنفسكم أوأ
تخفوه} قال ابن عباس: إن هذه الَية حين أنزلت, غمت أصاحاب

ًا ًا وأغاظتهم غيظ ًا شديد رسول الله صالى الله عليه وأسلم غم
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ًا, وأقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وأبما شديد

نعمل, فأما قلوبنا فليست بأيدينا, فقال لهم رسول الله صالى الله
عليه وأسلم: «قولوا سمعنا وأأطعنا» فقالوا سمعنا وأأطعنا, قال:

فنسختهاهذه الَية {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وأالمؤمنون
ًا إل وأسعها لها ما كسبت كل آمن بالله} إلى {ل يكلف الله نفس

وأعليها ما اكتسبت} فتجوز لهم عن حديث النفس وأأخذوأا بالعمال.
طريق أخرى) عنه. قال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرنا ابن(  

وأهب, أخبرني يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, عن سعيد بن
مرجانة, سمعه يحدثا: أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تل
هذه الَية {لله ما في السموات وأما في الرض وأإن تبدوأا ما في

أنفسكم أوأ تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء} الَية, فقال:
وأالله لئن وأاخذنا الله بهذا لنهلكن, ثم بكى ابن عمر حتى سمع

نشيجه, قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس, فذكرت له
ما قال ابن عمر وأما فعل حين تلها, فقال ابن عباس: يغفر الله

لبي عبد الرحمن لعمري لقد وأجد المسلمون منها حين أنزلت مثل
ًا إل ما وأجد عبد الله بن عمر, فأنزل الله بعدها {ل يكلف الله نفس
وأسعها} إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة

مما ل طاقة للمسلمين بها, وأصاار المر إلى أن قضى الله عز وأجل
أن للنفس ما كسبت وأعليها ما اكتسبت في القول وأالفعل.

طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني المثنى, حدثنا إسحاق,(  
حدثنا يزيد بن هاروأن, عن سفيان بن حسين, عن الزهري, عن

سالم, أن أباه قرأ {وأإن تبدوأا ما في انفسكم أوأ تخفوه يحاسبكم
به الله} فدمعت عيناه, فبلغ صانيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا

رسول الله صالى الله عليه وأسلم عبد الرحمن لقد صانع كما صانع
ًا إل حين أنزلت, فنسختها الَية التي بعدها {ل يكلف الله نفس

وأسعها} فهذه طرق صاحيحة عن ابن عباس, وأقد ثبت عن ابن عمر
كما ثبت عن ابن عباس قال البخاري: حدثنا إسحاق, حدثنا روأح,
حدثنا شعبة عن خالد الحذاء, عن مروأان الصاغر, عن رجل من

أصاحاب النبي صالى الله عليه وأسلم أحسبه ابن عمر {وأإن تبدوأا ما
في أنفسكم أوأ تخفوه} قال: نسختها الَية التي بعدها, وأهكذا روأي
عن علّي وأابن مسعود وأكعب الحبار وأالشعبي وأالنخعي وأمحمد بن
كعب القرظي وأعكرمة وأسعيد بن جبير وأقتادة, أنها منسوخة بالتي

بعدها, وأقد ثبت بما روأاه الجماعة في كتبهم الستة من طريق
قتادة, عن زرارة بن أبي أوأفى عن أبي هريرة, قال: قال رسول
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الله صالى الله عليه وأسلم «إن الله تجاوأز لي عن أمتي ما حدثت

به أنفسها مالم تكلم أوأ تعمل».
وأفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة, عن أبي الزناد, عن  

العرج, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «قال الله: إذا هّم عبدي بسيئة فل تكتبوها عليه, فإن عملها

فاكتبوها سيئة, وأإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, فإن
ًا لفظ مسلم وأهو في إفراده من طريق» عملها فاكتبوها عشر

إسماعيل بن جعفر, عن العلء, عن أبي هريرة عن رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, قال «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة وألم
يعملها كتبتها له حسنة, فإن عملها كتبتها له عشر حسنات, إلى
سبعمائة ضعف, وأإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه, فإن
عملها كتبتها سيئة وأاحدة». وأقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن

همام بن منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله
صالى الله عليه وأسلم, قال «قال الله: إذا تحدثا عبدي بأن يعمل

حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل, فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر
أمثالها, وأإذا تحدثا بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها,

فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وأقال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم «قالت الملئكة: رب وأذاك أن عبدك, يريد أن يعمل سيئة

وأهو أبصر به فقال: ارقبوه, فإن عملها فاكتبوها له بمثلها, وأإن
تركها فاكتبوها له حسنة, وأإنما تركها من جراي». وأقال رسول الله
صالى الله عليه وأسلم «إذا أحسن أحد إسلمه, فإن له بكل حسنة

يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, وأكل سيئة تكتب
بمثلها حتى يلقى الله عز وأجل» تفرد به مسلم عن محمد بن رافع
عن عبد الرزاق بهذا السياق وأاللفظ, وأبعضه في صاحيح البخاري.

ًا: حدثنا أبو كريب, حدثنا خالد الحمر, عن هشام, وأقال مسلم أيض
عن ابن سيرين, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صالى الله
عليه وأسلم «من هّم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, وأمن هم
ًا إلى سبعمائة, وأمن هم بسيئة فلم بحسنة فعملها كتبت له عشر
يعملها لم تكتب له, وأإن عملها كتبت» تفرد به مسلم دوأن غيره

ًا: حدثنا شيبان بن فروأخ, حدثنا من أصاحاب الكتب. وأقال مسلم أيض
عبد الوارثا عن الجعد أبي عثمان, حدثنا أبو رجاء العطاردي عن
ابن عباس, عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم فيما يروأي عن
ربه تعالى, قال «إن الله كتب الحسنات وأالسيئات ثم بين ذلك,

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وأإن هم
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بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وأإن هم بها فعملها

كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف
كثيرة, وأإن هّم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة, وأإن هّم

بها فعملها, كتبها الله عنده سيئة وأاحدة» ثم روأاه مسلم عن يحيى
بن يحيى, عن جعفر بن سليمان, عن الجعد أبي عثمان في هذا

السناد بمعنى حديث عبد الرزاق,. زاد «وأمحاها الله وأل يهلك على
الله إل هالك» وأفي حديث سهيل عن أبيه, عن أبي هريرة, قال:
جاء ناس من أصاحاب رسول الله صالى الله عليه وأسلم, فسألوه

فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قال «وأقد
وأجدتموه ؟» قالوا: نعم, قال «ذاك صاريح اليمان» لفظ مسلم,
ًا من طريق العمش عن أبي صاالح عن أبي وأهو عند مسلم أيض

ًا هريرة عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم به, وأروأى مسلم أيض
من حديث مغيرة, عن إبراهيم, عن علقمة, عبد الله, قال: سئل

رسول الله صالى الله عليه وأسلم عن الوسوسة, قال «تلك صاريح
اليمان».

وأقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وأإن تبدوأا ما في  
أنفسكم أوأ تخفوه يحاسبكم به الله} فإنها لم تنسخ, وألكن الله إذا

جمع الخلئق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في
أنفسكم مما لم يطلع عليه ملئكتي, فأما المؤمنون فيخبرهم وأيغفر

لهم ما حدثوا به أنفسهم, وأهو قوله {يحاسبكم به الله} يقول:
يخبركم, وأأما أهل الشك وأالريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب,
وأهو قوله {فيغفر لمن يشاء وأيعذب من يشاء} وأهو قوله {وألكن

يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أي من الشك وأالنفاق. وأقد روأى
ًا من هذا. العوفي وأالضحاك عنه قريب

وأروأى ابن جرير عن مجاهد وأالضحاك نحوه, وأعن الحسن البصري  
أنه قال: هي محكمة لم تنسخ, وأاختار ابن جرير ذلك وأاحتج على
أنه ل يلزم من المحاسبة المعاقبة, وأأنه تعالى قد يحاسب وأيغفر,

وأقد يحاسب وأيعاقب, بالحديث الذي روأاه عند هذه الَية قائلً: حدثنا
ابن بشار, حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن هشام (ح) وأحدثني
ًا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, حدثنا ابن هشام, قال جميع

في حديثهما عن قتادة عن صافوان بن محرز, قال: بينما نحن
نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وأهو يطوف, إذ عرض له رجل

فقال: يا ابن عمر, ما سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم
يقول في النجوى, قال: سمعت رسول الله صالى الله عليه وأسلم
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يقول «يدنو المؤمن من ربه عز وأجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره

بذنوبه فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب أعرف, مرتين, حتى
إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ, قال: فإني قد سترتها عليك في

الدنيا وأإني أغفرها لك اليوم, قال: فيعطى صاحيفة حسناته أوأ كتابه
بيمينه, وأأما الكفار وأالمنافقون فينادى بهم على رؤوأس الشهاد

{هؤلء الذين كذبوا على ربهم أل لعنة الله على الظالمين} وأهذا
الحديث مخرج في الصحيحين وأغيرهما من طرق متعددة عن قتادة

به, وأقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا
حماد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أبيه, قال: سألت عائشة عن
هذه الَية {وأإن تبدوأا ما في أنفسكم أوأ تخفوه يحاسبكم به الله}
قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صالى الله عليه
وأسلم عنها, فقالت: هذه مبايعة الله العبد وأما يصيبه من الحمى

وأالنكبة, وأالبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها, فيفزع لها ثم يجدها
في ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر

الحمر, وأكذا روأاه الترمذي وأابن جرير من طريق حماد بن سلمة
به, وأقال الترمذي: غريب ل نعرفه إل من حديثه. (قلت) وأشيخه

علي بن جدعان ضعيف يغرب في روأاياته, وأهو يروأي هذا الحديث
عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله, عن عائشة, وأليس لها

عنها في الكتب سواه.

ِه ّل ِبال ُكّل آَمَن  ُنوَن  ْؤِم ْلُم َوأا ِه  ّب ِه ِمن ّر ْي َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ِبَمآ  ** آَمَن الّرُسوُل 
َنا ْع ْا َسِم ُلو َقا َوأ ِه  ِل ٍد ّمن ّرُس َأَح ْيَن  َب ُق  َفّر ُن ِه لَ  ِل َوأُرُس ِه  ِب ُت ُك َوأ ِه  ِت َك ِئ َوأَملَ

ّلُف َك ُي ْلَمِصيُر *  لَ  ْيَك ا َل ِإ َوأ َنا  ّب َنَك َر ْفَرا ُغ َنا  ْع َط َأ َها َوأ َع ُوأْس ِإلّ  ًا  ْفس َن ّلُه  ال
َنا ْأ َط َأْخ ْوأ  َأ َنآ  ّنِسي ِإن  َنا  ْذ َؤاِخ ُت َنا لَ  ّب َبْت َر َتَس ْك َها َما ا ْي َل َع َوأ َبْت  َكَس َها َما  َل
َ َوأل َنا  ّب َنا َر ِل ْب َق ِذيَن ِمن  ّل َلى ا َع َتُه  ْل َكَما َحَم ًا  ِإصْار َنآ  ْي َل َع َتْحِمْل  َوألَ  َنا  ّب َر
َنا َ ْول َأنَت َم َنآ  َوأاْرَحْم َنا  َل ِفْر  ْغ َوأا ّنا  َع ْعُف  َوأا ِه  ِب َنا  َل َقَة  َطا َنا َما لَ  ْل ُتَحّم

ِريَن  ِف َكا ْل ِم ا ْو َق ْل َلى ا َع َنا  ْنُصْر َفا

ذكر الحاديث الواردة في فضل هاتين الَيتين الكريمتين نفعنا الله 
بهما

الحديث الوأل) ـ قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير, أخبرنا شعبة(  
عن سليمان, عن إبراهيم, عن عبد الرحمن, عن ابن مسعود, عن

النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «من قرأ الَيتين» وأحدثنا أبو
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نعيم: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن

يزيد, عن أبي مسعود, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم
«من قرأ بالَيتين ـ من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وأقد
أخرجه بقية الجماعة عن طريق سليمان بن مهران العمش

بإسناده مثله وأهو في الصحيحين من طريق الثوري, عن منصور,
ًا عن عن إبراهيم, عن عبد الرحمن عنه به, وأهو في الصحيحين أيض

عبد الرحمن, عن علقمة, عن ابن مسعود, قال عبد الرحمن: ثم
لقيت أبا مسعود فحدثني به, وأهكذا روأاه أحمد بن حنبل, حدثنا

يحيى بن آدم, حدثنا شريك, عن عاصام, عن المسيب بن رافع, عن
علقمة, عن ابن مسعود, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال

«من قرأ الَيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه».
الحديث الثاني) ـ قال المام أحمد: حدثنا حسين, حدثنا شيبان,(  

عن منصور, عن ربعي, عن خرشة بن الحر, عن المعروأر بن سويد,
عن أبي ذر, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم «أعطيت
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي»

الشجعي, عن الثوري, عن منصور, قد روأاه ابن مردوأيه من حديث
عن ربعي, عن زيد بن ظبيان, عن أبي ذر, قال: قال رسول الله

صالى الله عليه وأسلم «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت
».العرش

الحديث الثالث) ـ قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا(  
أبو أسامة, حدثنا مالك بن مغول (ح) وأحدثنا ابن نمير وأزهير بن
ًا عن عبد الله بن نمير, وأألفاظهم متقاربة, قال ابن حرب, جميع
نمير: حدثنا أبي, حدثنا مالك ابن مغول عن الزبير بن عدي, عن

عبد الله, قال: لما أسري برسول الله صالى طلحة, عن مرة, عن
الله عليه وأسلم, انتهى به إلى سدرة المنتهى, وأهي في السماء

السابعة, إليها ينتهي ما يعرج من الرض فيقبض منها, وأإليها ينتهي
ما يهبط من فوقها فيقبض منها, قال {إذ يغشى السدرة ما

يغشى} قال: فراش من ذهب, قال: أعطي رسول الله صالى الله
ًا: أعطي الصلوات الخمس, وأأعطي خواتيم سورة عليه وأسلم ثلث

ًا المقحمات. البقرة, وأغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئ
الحديث الرابع) قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا(  

سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد أبي حبيب عن
مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال
رسول الله صالى الله عليه وأسلم «اقرأ الَيتين من آخر سورة
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البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش» هذا إسناد حسن وألم

يخرجوه في كتبهم.
الحديث الخامس) ـ قال ابن مردوأيه: حدثنا أحمد بن كامل, حدثنا(  

إبراهيم بن إسحاق الحربي, أخبرنا مروأان, أنبأنا ابن عوانة عن أبي
مالك, عن ربعي, عن حذيفة, قال: قال رسول الله صالى الله عليه
وأسلم: «فضلنا على الناس بثلثا أوأتيت هذه الَيات من آخر سورة

كنز تحت العرش, لم يعطها أحد قبلي, وأل يعطاها البقرة من بيت
أحد بعدي» ثم روأاه من حديث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن

.حذيفة بنحوه
الحديث السادس) ـ قال ابن مردوأيه: حدثنا عبد الباقي بن نافع,(  

أنبأنا إسماعيل بن الفضل, أخبرنا محمد بن بزيع, أخبرنا جعفر بن
عون عن مالك بن مغول, عن أبي إسحاق, عن الحارثا, عن علي,
ًا عقل السلم ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة, قال: ل أرى أحد
فإنها من كنز أعطيه نبيكم صالى الله عليه وأسلم من تحت العرش,

وأروأاه وأكيع في تفسيره عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن عمير
ًا يعقل, بلغه بن عمروأ المخارقي, عن علي, قال: ما أرى أحد

السلم, ينام حتى يقرأ آية الكرسي وأخواتيم سورة البقرة, فإنها
من كنز تحت العرش.

الحديث السابع) ـ قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار حدثنا عبد(  
الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد

الرحمن الجرمي, عن أبي قلبة, عن أبي الشعث الصنعاني, عن
النعمان بن بشير عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال: «إن الله
ًا قبل أن يخلق السموات وأالرض بألفي عام, أنزل منه كتب كتاب

آيتين ختم بهما سورة البقرة, وأل يقرأ بهن في دار ثلثا ليال فيقر
بها شيطان» ثم قال: هذا حديث غريب, وأهكذا روأاه الحاكم في

مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وأقال: صاحيح على شرط
مسلم, وألم يخرجاه.

الحديث الثامن) قال ابن مردوأيه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد(  
بن مدين, أخبرنا الحسن بن الجهم, أخبرنا إسماعيل بن عمروأ,

أخبرنا ابن مريم, حدثني يوسف بن أبي الحجاج, عن سعيد, عن
ابن عباس, قال: كان رسول الله صالى الله عليه وأسلم إذا قرأ

سورة البقرة وأآية الكرسي ضحك وأقال: «إنهما من كنز الرحمن
ًا يجزبه} {وأأن ليس تحت العرش» وأإذا قرأ {وأمن يعمل سوء
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للنسان إل ماسعى, وأأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الوأفى}

استرجع وأاستكان.
الحديث التاسع) قال ابن مردوأيه: حدثنا عبد الله بن محمد بن(  

كوفي, حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة, حدثنا محمد بن بكر, حدثنا
مكي بن إبراهيم, حدثنا عبد الله بن أبي حميد, عن أبي مليح, عن

معقل بن يسار, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم:
«أعطيت فاتحة الكتاب وأخواتيم سورة البقرة من تحت العرش

وأالمفصل نافلة».
الحديث العاشر) ـ قد تقدم في فضائل الفاتحة من روأاية عبد(  

الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير,
عن ابن عباس, قال: بينا رسول الله صالى الله عليه وأسلم وأعنده

ًا فوقه, فرفع جبريل بصره إلى السماء, فقال جبريل إذ سمع نقيض
له: أبشر بنورين قد أوأتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب

ًا منهما إل أوأتيته روأاه مسلم وأخواتيم سورة البقرة, لن تقرأ حرف
وأالنسائي وأهذا لفظه.

فقوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} إخبار عن  
النبي صالى الله عليه وأسلم بذلك, قال ابن جرير: حدثنا بشر, حدثنا
يزيد, حدثنا سعيد عن قتادة, قال: ذكر لنا أن رسول الله صالى الله

عليه وأسلم, قال لما نزلت عليه هذه الَية «وأيحق له أن يؤمن»
وأقد روأى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه, حدثنا معاذ
بن نجدة القرشي, حدثنا خلد بن يحيى, حدثنا أبو عقيل عن يحيى

بن أبي كثير, عن أنس بن مالك, قال: لما نزلت هذه الَية على
النبي صالى الله عليه وأسلم {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه}

قال النبي صالى الله عليه وأسلم: «حق له أن يؤمن», ثم قال
الحاكم: صاحيح السناد وألم يخرجاه.

وأقوله {وأالمؤمنون} عطف على الرسول, ثم أخبر عن الجميع  
فقال {كل آمن بالله وأملئكته وأكتبه وأرسله ل نفرق بين أحد من
رسله} فالمؤمنون يؤمنون بأن الله وأاحد أحد, فرد صامد, ل إله
غيره, وأل رب سواه. وأيصدقون بجميع النبياء وأالرسل وأالكتب

المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين وأالنبياء, ل يفرقون
بين أحد منهم, فيؤمنون ببعض وأيكفروأن ببعض, بل الجميع عندهم

صاادقون باّروأن راشدوأن مهديون هادوأن إلى سبيل الخير, وأإن كان
بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد

صالى الله عليه وأسلم, خاتم النبياء وأالمرسلين, الذين تقوم
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الساعة على شريعته, وأل تزال طائفة من أمته على الحق

ظاهرين, وأقوله {وأقالوا سمعنا وأأطعنا} أي سمعنا قولك يا ربنا
وأفهمناه, وأقمنا به وأامتثلنا العمل بمقتضاه, {غفرانك ربنا} سؤال

للمغفرة وأالرحمة وأاللطف, قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب
الموصالي, حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن

جبير, عن ابن عباس في قول الله {آمن الرسول بما أنزل إليه من
ربه وأالمؤمنون ـ إلى قوله ـ غفرانك ربنا} قال: قد غفرت لكم

{وأإليه المصير} أي المرجع وأالمآب يوم الحساب. قال ابن جرير:
حدثنا ابن حميد, حدثنا جرير عن بيان, عن حكيم, عن جابر, قال:

لما نزلت على رسول الله صالى الله عليه وأسلم {آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه وأالمؤمنون كل آمن بالله وأملئكته وأكتبه وأرسله

ل نفرق بين أحد من رسله وأقالوا سمعنا وأأطعنا غفرانك ربنا وأإليك
المصير} قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وأعلى أمتك

ًا إل وأسعها} إلى آخر هذه فسل تعطه, فسأل {ل يكلف الله نفس
ًا فوق ًا إل وأسعها} أي ل يكلف أحد الية, وأقوله {ل يكلف الله نفس

طاقته, وأهذا من لطفه تعالى بخلقه وأرأفته بهم وأإحسانه إليهم,
وأهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله

{وأإن تبدوأا ما في أنفسكم أوأ تخفوه يحاسبكم به الله} أي هو وأإن
حاسب وأسأل, لكن ل يعذب إل بما يملك الشخص دفعه, فأما مال
يملك دفعه من وأسوسة النفس وأحديثها, فهذا ل يكلف به النسان,
وأكراهية الوسوسة السيئة من اليمان, وأقوله {لها ما كسبت} أي
من خير {وأعليها ما اكتسبت} أي من شر وأذلك في العمال التي
ًا عباده إلى سؤاله, وأقد تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشد
تكفل لهم بالجابة كما أرشدهم وأعلمهم أن يقولوا {ربنا ل تؤاخذنا

ًا على جهة النسيان, أوأ فعلنا إن نسينا أوأ أخطأنا} أي إن تركنا فرض
ًا كذلك, أوأ أخطأنا أي الصواب في العمل جهلً منا بوجهه حرام

الشرعي. وأقد تقدم في صاحيح مسلم من حديث أبي هريرة, قال
«قال الله: نعم» وألحديث ابن عباس, قال الله «قد فعلت». وأروأى

ابن ماجه في سننه وأابن حبان في صاحيحه من حديث أبي عمروأ
 قال ابن ماجه في روأايته عن ابن عباس,¹الوأزاعي, عن عطاء

وأقال الطبراني وأابن حبان, عن عطاء, عن عبيد بن عمير, عن ابن
عباس, قال: قال رسول الله صالى الله عليه وأسلم: «إن الله وأضع

عن أمتي الخطأ وأالنسيان وأما استكرهوا عليه» وأقد روأي من
طريق آخر وأأعله أحمد وأأبو حاتم, وأالله أعلم. وأقال ابن أبي حاتم:
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حدثنا أبي, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا أبو بكر الهذلي, عن

شهر, عن أم الدرداء, عن النبي صالى الله عليه وأسلم, قال «إن
الله تجاوأز لمتي عن ثلثا: عن الخطأ وأالنسيان, وأالستكراه» قال

ًا أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن, فقال: أجل, أما تقرأ بذلك قرآن
{ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أوأ أخطأنا}.

ًا كما حملته على الذين من   وأقوله {ربنا وأل تحمل علينا إصار
قبلنا} أي ل تكلفنا من العمال الشاقة وأإن أطقناها كما شرعته
للمم الماضية قبلنا من الغلل وأالصَاار التي كانت عليهم, التي

ًا صالى الله عليه وأسلم, نبي الرحمة بوضعه في بعثت نبيك محمد
شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح, وأقد ثبت

في صاحيح مسلم عن أبي هريرة, عن رسول الله صالى الله عليه
وأسلم, قال «قال الله: نعم» وأعن ابن عباس, عن رسول الله

صالى الله عليه وأسلم, قال «قال الله قد فعلت». وأجاء في
الحديث من طرق عن رسول الله صالى الله عليه وأسلم أنه قال:

«بعثت بالحنيفية السمحة».
وأقوله {ربنا وأل تحملنا ما ل طاقة لنا به} أي من التكليف  

وأالمصائب وأالبلء ل تبتلنا بما ل قبل لنا به, وأقد قال مكحول في
قوله {ربنا وأل تحملنا ما ل طاقة لنا به} قال: العزبة وأالغلمة, روأاه

ابن أبي حاتم, قال الله: نعم, وأفي الحديث الَخر: قال الله: قد
.فعلت

وأقوله {وأاعف عنا} أي فيما بيننا وأبينك مما تعلمه من تقصيرنا  
وأزللنا {وأاغفر لنا} أي فيما بيننا وأبين عبادك فل تظهرهم على

مساوأينا وأأعمالنا القبيحة {وأارحمنا} أي فيما يستقبل فل توقعنا
بتوفيقك في ذنب آخر, وألهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلثة

أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وأبينه, وأأن يستره عن عباده فل
يفضحه به بينهم, وأأن يعصمه فل يوقعه في نظيره. وأقد تقدم في

الحديث أن الله قال: نعم, وأفي الحديث الَخر: قال الله: قد فعلت.
وأقوله {أنت مولنا} أي أنت وألينا وأناصارنا, وأعليك توكلنا, وأأنت  

المستعان, وأعليك التكلن, وأل حول لنا وأل قوة إل بك, {فانصرنا
على القوم الكافرين} أي الذين جحدوأا دينك, وأأنكروأا وأحدانيتك
وأرسالة نبيك, وأعبدوأا غيرك وأأشركوا معك من عبادك, فانصرنا

عليهم, وأاجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا وأالَخرة, قال الله: نعم.
وأفي الحديث الذي روأاه مسلم عن ابن عباس, قال الله: قد فعلت.

وأقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم, حدثنا أبو نعيم, حدثنا
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ًا رضي الله عنه, كان إذا فرغ من سفيان عن أبي إسحاق أن معاذ

هذه السورة {فانصرنا على القوم الكافرين} قال: آمين. وأروأاه
وأكيع عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن رجل, عن معاذ بن جبل, أنه

كان إذا ختم البقرة قال: آمين.

عمران آل سورة
وأفد في نزل منها آية وأثمانين ثلثا إلى صادرها مدنية, لن هي  

ذلك بيان سيأتي الهجرة, كما من تسع سنة في قدوأمهم وأكان نجران
وأرد ما ذكرنا تعالى, وأقد الله شاء منها, إن المباهلة آية تفسير عند
.البقرة أوأل البقرة سورة مع فضلها في

ِم  ِه ِبْس ّل ِم الّرْحمـِن ال  الّرِحي

َلَم ّلُه ** ا َلـَه لَ *  ال ّ ِإ َو ِإل ْلَحّي ُه ّيوُم ا َق ْل َنّزَل ا ْيَك *   َل َتاَب َع ِك ْل ّق ا ْلَح ِبا
ًا ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ِه َب ْي َد ْنَزَل َي َأ َة َوأ ْوَرا ّت ْنِجيَل ال ِل ْبُل *  ِمن َوأا ًدى َق ّناِس ُه ّلل
ْنَزَل َأ َقاَن َوأ ُفْر ْل ِذيَن ِإّن ا ّل ْا ا َفُروأ َياِت َك ِه ِبآ ّل ُهْم ال ٌءب َل َذا ٌءد َع ِدي ّلُه َش َوأال
ٌءز ِزي ٍم ُذوأ َع َقا ِت ْن  ا

الَيتين هاتين في العظم الله اسم أن في الوارد الحديث ذكرنا قد   
الحي هو إل إله ل الله القيوم} وأ{ألم الحي هو إل إله ل {الله

{ألم} قوله على الكلم تقدم وأقد الكرسي آية تفسير القيوم} عند
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قوله: على الكلم إعادته, وأتقدم عن يغني بما البقرة سورة أوأل في

الكرسي. آية تفسير القيوم} في الحي هو إل إله ل {الله
يا القرآن عليك نزل بالحق} يعني الكتاب عليك تعالى: {نزل وأقوله  

الله, عند من منزل هو ريب, بل وأل فيه شك ل بالحق, أي محمد
ًا بالله وأكفى يشهدوأن وأالملئكة بعلمه أنزله ًا, وأقوله: {مصدق شهيد

الله عباد على السماء من قبله المنزلة الكتب من يديه} أي بين لما
الزمان, وأهو قديم في به, وأبشرت أخبرت بما تصدقه فهي, النبياء

بإرسال الله من الوعد من به, وأبشرت أخبرت ما طابق يصدقها, لنه
عليه. وأقوله: العظيم القرآن وأإنزال وأسلم عليه الله صالى محمد

على عمران, {وأالنجيل} أي بن موسى على التوراة} أي {وأأنزل
القرآن هذا قبل من قبل} أي من, {السلم عليهما مريم ابن عيسى
بين الفارق الفرقان} وأهو زمانهما. {وأأنزل في للناس} أي {هدى
الله يذكره وأالرشاد, بما وأالباطل, وأالغي وأالضلل. وأالحق الهدى
القاطعات, الواضحات, وأالبراهين وأالدلئل وأالبينات الحجج من تعالى
ذلك. من عليه وأينبه إليه وأيرشد وأيقرره وأيفسره وأيوضحه وأيبينه
ابن القرآن. وأاختار ـ ههنا ـ أنس: الفرقان بن وأالربيع قتادة وأقال
الكتاب عليك قوله: {نزل في القرآن ذكر لتقدم ههنا مصدر أنه جرير

صاالح, أن أبي عن حاتم أبي ابن روأاه ما القرآن. وأأما بالحق} وأهو
ًا التوراة, فضعيف ههنا بالفرقان المراد التوراة, وأالله ذكر لتقدم أيض
أعلم.

وأأنكروأها بها جحدوأا الله} أي بآيات كفروأا الذين تعالى: {إن وأقوله  
عزيز} القيامة, {وأالله يوم شديد} أي عذاب بالباطل, {لهم وأردوأها

بآياته كذب ممن انتقام} أي السلطان, {ذوأ عظيم الجناب منيع أي
.العظام وأأنبياءه الكرام رسله وأخالف

ِإّن ّلَه **  َ ال َفَى ل ِه َيْخ ْي َل ٌءء َع َ الْرِض ِفي َشْي ِء ِفي َوأل َو الّسَمآ ُه   *
ِذي ّل ُكْم ا ّوُر ِم ِفي ُيَص ْيَف الْرَحا ُء َك َ َيَشآ َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ِزيُز ُه َع ْل ِكيُم ا ْلَح  ا

من شيء عليه يخفى وأالرض, ل السماء غيب يعلم أنه تعالى يخبر   
في يخلقكم يشاء} أي كيف الرحام في يصوركم الذي ذلك, {هو

وأسعيد, {ل وأقبيح, وأشقي وأأنثى, وأحسن ذكر من يشاء كما الرحام
لللهية المستحق خلق, وأهو الذي هو الحكيم} أي العزيز هو إل إله

وأالحكام. وأهذه ترام, وأالحكمة ل التي العزة له, وأله شريك ل وأحده
مخلوق, كما عبد مريم ابن عيسى بأن تصريح تعريض, بل فيها الَية
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يشاء, كما وأخلقه الرحم في صاوره الله البشر, لن سائر الله خلق

ًا يكون فكيف تقلب الله, وأقد لعائن النصارى, عليهم زعمته كما إله
في تعالى: {يخلقكم قال كما ؟ حال إلى حال من وأتنقل الحشاء في

ًا أمهاتكم بطون ثلثا}. ظلمات في خلق بعد من خلق

َو ُه َي **  ِذ ّل ْيَك َأنَزَل ا َل َتاَب َع ِك ْل ْنُه ا ٌءت ِم َيا ٌءت آ َكَما َتاِب ُأّم ُهّن ّمْح ِك ْل ا
ُأَخُر ٌءت َوأ َها ِب َتَشا َأّما ُم ِذيَن َف ّل ِهْم في ا ِب ُلو ٌءغ ُق ْي ُعوَن َز ِب ّت َي َبَه َما َف ْنُه َتَشا ِم
َء َغا ِت ْب ِة ا َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب ِه َوأا ِل ِوأي ْأ َلُم َوأَما َت ْع َلُه َي ِوأي ْأ ّ َت ّلُه ِإل ِفي َوأالّراِسُخوَن ال
ِم ْل ِع ْل ُلوَن ا ُقو ّنا َي ِه آَم ِد ّمْن ُكّل ِب َنا ِعن ّب ّكُر َوأَما َر ّذ ّ َي ْا ِإل ُلو ْوأ َباِب ُأ ْل * ال

َنا ّب َ َر ْغ ل ِز َنا ُت َب ُلو َد ُق ْع ْذ َب َنا ِإ َت ْي َد َهْب َه َنا َوأ ْنَك ِمن َل ُد ّنَك َرْحَمًة ّل ْنَت ِإ َأ

ّهاُب َو ْل َنآ ا ّب ّنَك *  َر ُع ِإ ّناِس َجاِم ٍم ال ْو َي ّ ِل ْيَب ل ِه َر ّلَه ِإّن ِفي َ ال ِلُف ل ُيْخ
َد َعا ْلِمي  ا

بينات الكتاب, أي أم محكمات, هن آيات القرآن في أن تعالى يخبر   
اشتباه فيها أخر آيات أحد, وأمنه على فيها التباس ل الدللة وأاضحات

إلى اشتبه ما رد بعضهم, فمن أوأ الناس من كثير على الدللة في
وأمن اهتدى فقد عنده متشابهه على محكمه وأحكم منه الواضح
الذي أصاله الكتاب} أي أم {هّن تعالى قال وألهذا انعكس عكس
موافقة دللتها تحتمل متشابهات} أي {وأأخر الشتباه عند إليه يرجع

ًا تحتمل وأقد المحكم حيث من ل وأالتركيب اللفظ حيث من آخر شيئ
السلف عن فروأي وأالمتشابه المحكم في اختلفوا المراد. وأقد

الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي فقال كثيرة عبارات
وأفرائضه وأحدوأده وأأحكامه وأحرامه وأحلله ناسخه عنهما: المحكمات

ًا عباس ابن وأعن به وأيعمل به يؤمر وأما قوله المحكمات قال أنه أيض
ًا} به تشركوا أل عليكم ربكم حرم ما أتل تعالوا تعالى: {قل شيئ

إلى} إياه إل تعبدوأا أل ربك تعالى: {وأقضى بعدها. وأقوله وأالَيات
به جبير بن سعيد عن وأحكاه حاتم أبي ابن وأروأاه بعدها آيات ثلثا

ّدثنا أبي قال: حدثنا عن زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان ح
الَية هذه في تراجعا فاختة وأأبا يعمر بن يحيى أن سويد بن إسحاق

فاختة: فواتح أبو متشابهات} فقال وأأخر الكتاب أم {هّن وأهي
وأالحلل وأالنهي وأالمر يعمر: الفرائض بن يحيى السور, وأقال

جبير: هّن بن سعيد عن دينار بن عطاء عن لهيعة ابن وأالحرام. وأقال
حيان: بن مقاتل الكتب, وأقال جميع في مكتوبات لنهّن الكتاب أّم

المتشابهات: في بهّن, وأقيل يرضى إل دين أهل من ليس لنه
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وأل به يؤمن وأما وأالقسام فيه وأالمثال وأالمؤخر وأالمقدم المنسوخة

الحروأف هي عباس. وأقيل ابن عن طلحة أبي بن علي به, روأاه يعمل
مجاهد حيان, وأعن بن مقاتل قاله السور أوأائل في المقطعة

ًا بعضها يصدق المتشابهات ًا قوله تفسير في هو إنما وأهذا بعض {كتاب
ًا في يكون الذي الكلم هو المتشابه أن ذكروأا مثاني} هناك متشابه

الجنة كصفة متقابلين شيئين في الكلم هو وأالمثاني وأاحد سياق
ههنا ذلك. وأأما وأنحو الفجار وأحال البرار حال وأذكر النار وأصافة

الذي هو فيه قيل ما المحكم, وأأحسن يقابل الذي هو فالمتشابه
حيث الله رحمه يسار بن إسحاق بن محمد عليه نص الذي وأهو قدمنا
الخصوم وأدفع العباد وأعصمة الرب حجة فهن محكمات آيات منه قال

في عليه, قال: وأالمتشابهات وأضعن عما تصريف لهن ليس الباطل
كما العباد فيهن الله ابتلى وأتأوأيل وأتحريف تصريف لهن ليس الصدق
عن وأيحرفن الباطل إلى يصرفن أل وأالحرام الحلل في ابتلهم
الحق.

وأخروأج ضلل زيغ} أي قلوبهم في الذين {فأما تعالى قال وألهذا  
منه يأخذوأن إنما منه} أي تشابه ما {فيتبعون الباطل إلى الحق عن

وأينزلوه الفاسدة مقاصادهم إلى يحّرفوه أن يمكنهم الذي بالمتشابه
فيه لهم نصيب فل المحكم فأما يصرفونه لما لفظه لحتمال عليها
الفتنة} أي تعالى: {ابتغاء الله قال وألهذا عليهم وأحجة لهم دافع لنه

ًا لتباعهم الضلل وأهو بالقرآن بدعتهم على يحتجون أنهم لهم إيهام
بأن نطق قد القرآن بأن النصارى احتج لو كما لهم ل عليهم حجة

الحتجاج وأتركوا منه وأروأح مريم إلى ألقاها وأكلمته الله روأح عيسى
الله عند عيسى مثل {إن عليه} وأبقوله أنعمنا عبد إل هو {إن بقوله
من ذلك فيكون} وأغير كن له قال ثم تراب من خلقه آدم كمثل
وأرسول وأعبد الله مخلوقات من خلق بأنه المصرحة المحكمة الَيات

الله. رسل من
وأقال يريدوأن ما على تحريفه تأوأيله} أي {وأابتغاء تعالى وأقوله  

عواقب وأما يكون ما يعلموا أن يبتغون وأالسدي حيان بن مقاتل
أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا أحمد المام قال وأقد القرآن من الشياء

قالت: قرأ عنها الله رضي عائشة عن مليكة أبي بن الله عبد عن
منه الكتاب عليك أنزل الذي {هو وأسلم عليه الله صالى الله رسول

{أوألوا قوله متشابهات} إلى وأأخر الكتاب أم هن محكمات آيات
الله عنى الذين فهم فيه يجادلون الذين رأيتم اللباب} فقال: «فإذا

ابن روأاية من أحمد المام مسند في الحديث وأقع فاحذروأهم» هكذا
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روأاه وأهكذا أحد بينهما ليس عنها الله رضي عائشة عن مليكة أبي
كلهما الثقفي الوهاب وأعبد علية بن إسماعيل طريق من ماجه ابن
عبد عن مسنده في العبدي يحيى بن محمد وأروأاه به أيوب عن

عن معمر عن الرزاق عبد روأاه وأكذا به أيوب عن الثقفي الوهاب
صاحيحه في حبان ابن روأاه وأقد أيوب عن وأاحد غير روأاه وأكذا أيوب

من تفسيره في المنذر بن بكر أبو به, وأروأاه أيوب حديث من
عارم: وألقبه السدوأسي الفضل بن محمد بن النعمان طريقينعن

به عائشة مليكة, عن أبي ابن عن أيوب زيد, حدثنا بن حماد حدثنا
مليكة. فروأاه أبي ابن عن وأغيره الخراز عامر أبو أيوب وأتابع

الخراز, عامر أبي الطيالسي, عن داوأد أبي بندار, عن عن الترمذي
يحيى بن حماد عن سننه في منصور بن سعيد روأاه وأهكذا فذكره

من جرير ابن عائشة. وأروأاه مليكة, عن أبي بن الله عبد البح, عن
أبي ابن عن الجمحي, كلهما عمر بن وأنافع القاسم بن روأح حديث

مليكة: أبي ابن عن روأايته في نافع به. وأقال عائشة مليكة, عن
تفسير عند البخاري الحديث هذا روأى عائشة, فذكره. وأقد حدثتني

السنة في داوأد صاحيحه, وأأبو من القدر كتاب في الَية, وأمسلم هذه
التستري, عن إبراهيم بن يزيد القعنبي, عن عن سننه, ثلثتهم من
عنها, الله رضي عائشة محمد, عن بن القاسم مليكة, عن أبي ابن

الذي الَية: {هو وأسلم, هذه عليه الله صالى الله رسول قالت: تل
إل يذكر قوله: {وأما محكمات} إلى آيات منه الكتاب عليك أنزل
«فإذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول اللباب} قالت: قال أوألوا
الله سمى الذين  فأوألئك¹منه تشابه ما يتبعون الذين رأيت

ًا, عن الترمذي روأاه البخاري. وأكذا فاحذروأهم» لفظ عن بندار أيض
¹صاحيح  وأقال: حسن¹به إبراهيم بن يزيد الطيالسي, عن داوأد أبي

هذا في القاسم بذكر تفرد التستري إبراهيم بن يزيد أن وأذكر
يذكر عائشة, وألم عن مليكة أبي ابن عن وأاحد غير روأاه السناد. وأقد

أبي, حدثنا فقال: حدثنا حاتم أبي ابن روأاه قال. وأقد  كذا¹القاسم
بن وأحماد التستري إبراهيم بن يزيد الطيالسي, حدثنا الوليد أبو

رضي عائشة محمد, عن بن القاسم مليكة, عن أبي ابن سلمة, عن
قول وأسلم, عن عليه الله صالى الله رسول عنها, قالت: سئل الله
¹منه} تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين تعالى: {فأما الله

ما يتبعون الذين رأيتم «إذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال
جرير: ابن فاحذروأهم» وأقال الله سمى الذين منه, فأوألئك تشابه
سلمة, عن بن حماد مسلم, عن بن الوليد سهل, حدثنا بن علي حدثنا
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عنها, قالت: الله رضي عائشة أبيه, عن القاسم, عن بن الرحمن عبد
تشابه ما الَية: {يتبعون بهذه وأسلم عليه الله صالى الله رسول نزع
«قد وأسلم عليه الله صالى الله رسول الفتنة}, فقال ابتغاء منه

طريق من مردوأيه ابن فاعرفوهم» وأروأاه رأيتموهم فإذا الله حذركم
كامل, أبو أحمد. حدثنا المام به, وأقال عائشة عن القاسم عن أخرى
صالى النبي يحدثا أمامة أبا غالب, قال: سمعت أبي عن حماد حدثنا
زيغ قلوبهم في الذين تعالى: {فأما قوله في وأسلم عليه الله

تعالى: {يوم قوله الخوارج». وأفي «هم منه} قال تشابه ما فيتبعون
مردوأيه ابن روأاه الخوارج» وأقد «هم وأجوه} قال وأتسود وأجوه تبيض

ًا أمامة أبي غالب. عن أبي وأجه, عن غير من فذكره, وأهذا مرفوع
ًا يكون أن أقسامه أقل الحديث الصحابي, وأمعناه كلم من موقوف

الخوارج, وأكان فتنة السلم في وأقعت بدعة أوأل صاحيح, فإن
غنائم وأسلم عليه الله صالى النبي قسم حين الدنيا بسبب مبدؤهم

القسمة, في يعدل لم أنه الفاسدة عقولهم في رأوأا حنين, فكأنهم
الله بقر ـ الخويصرة ذوأ وأهو قائلهم المقالة, فقال بهذه ففاجؤوأه
عليه الله صالى الله رسول له تعدل, فقال لم فإنك ـ: اعدل خاصارته

أهل على أعدل, أيأمنني أكن لم إن وأخسرت خبت «لقد وأسلم
الخطاب, بن عمر استأذن الرجل قفا تأمنوني». فلما وأل الرض

فانه «دعه قتله, فقال في الله الوليد, رسول بن خالد روأاية وأفي
مع صالته أحدكم يحقر قوم جنسه من هذا, أي ضئضىء من يخرج

من قراءتهم, يمرقون مع وأقراءته صايامهم مع صالتهم, وأصايامه
فاقتلوهم, فإن لقيتموهم الرمية, فأينما من السهم يمرق كما الدين

ًا قتلهم في أبي بن علي أيام ظهورهم كان قتلهم» ثم لمن أجر
شعوب, منهم تشعبت بالنهروأان, ثم وأقتلهم عنه الله رضي طالب
نبعت منتشرة, ثم كثيرة وأآراء, وأأهواء, وأمقالت, وأنحل وأقبائل

أخبر التي البدع من ذلك الجهمية, وأغير المعتزلة, ثم القدرية, ثم
«وأستفترق قوله في وأسلم عليه الله صالى المصدوأق الصادق عنها
وأاحدة» قالوا: إل النار في كلها فرقة وأسبعين ثلثا على المة هذه
وأأصاحابي», عليه أنا ما على كان قال: «من ؟ الله رسول يا هم من

الزيادة. بهذه مستدركه في الحاكم أخرجه
عاصام, بن عمروأ حدثنا موسى أبو يعلى: حدثنا أبو الحافظ وأقال  

عبد بن جندب بن الحسن قتادة, عن أبيه, عن عن المعتمر حدثنا
صالى الله رسول عن منه, يحدثا سمعه حذيفة, أوأ عن بلغه الله, أنه
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ًا أمتي في «إن ذكر أنه وأسلم عليه الله القرآن, ينثروأنه يقرؤوأن قوم
يخرجوه. تأوأيله» لم غير على يتأوألونه الدقل نثر

الوقف في القراء الله} اختلف إل تأوأيله يعلم {وأما تعالى وأقوله  
عنه الله رضي عباس ابن عن تقدم الجللة, كما ههنا., فقيل: على

فهمه, في أحد يعذر ل أنحاء: فتفسير أربعة على قال: التفسير أنه
في الراسخون يعلمه لغاتها, وأتفسير من العرب تعرفه وأتفسير

وأعروأة عائشة عن القول هذا الله, وأيروأى إل يعلمه ل العلم, وأتفسير
في القاسم أبو الحافظ قال وأغيرهم. وأقد َنهيك وأأبي الشعثاء وأأبي

بن إسماعيل بن محمد مزيد, حدثنا بن هاشم الكبير: حدثنا المعجم
عبيد, بن شريح زرعة, عن بن ضمضم أبي, حدثني عياش, حدثني

وأسلم عليه الله صالى الله رسول سمع الشعري, أنه مالك أبي عن
المال لهم يكثر خلل: أن ثلثا إل أمتي على أخاف «ل يقول

يبتغي المؤمن فيأخذه الكتاب لهم يفتح فيقتتلوا, وأأن فيتحاسدوأا
آمنا يقولون العلم في وأالراسخون الله إل تأوأيله يعلم {وأما تأوأيله

ًا. عليه» غريب يبالون وأل فيضيعوه علمهم يزداد به} الَية, وأأن جد
بن أحمد إبراهيم, حدثنا بن أحمد بن محمد مردوأيه: حدثنا ابن وأقال

أبيه, عن حاتم, عن أبي ابن عمار, حدثنا بن هشام عمروأ, حدثنا
صالى الله رسول العاص, عن ابن أبيه, عن شعيب, عن بن عمروأ

ًا, فما بعضه ليكذب ينزل لم القرآن وأسلم, قال: «إن عليه الله بعض
الرزاق: أنبأنا عبد به» وأقال فآمنوا تشابه به, وأما فاعملوا منه عرفتم
يعلم يقرأ: وأما عباس ابن أبيه, قال: كان عن طاوأس ابن عن معمر
عن جرير ابن روأاه به, وأكذا آمنا الراسخون الله, وأيقول إل تأوأيله
يعلمون وأل به يؤمنون أنهم أنس بن وأمالك العزيز عبد بن عمر

تأوأيله مسعود: إن بن الله عبد قراءة في أن جرير ابن تأوأيله, وأحكى
بن أبي عن به, وأكذا آمنا يقولون العلم في وأالراسخون اللهو عند إل

القول. هذا جرير ابن كعب, وأاختار
كثير العلم}, وأتبعهم في قوله: {وأالراسخون على يقف من وأمنهم  

بعيد, وأقد يفهم ل بما الصاول, وأقالوا: الخطاب وأأهل المفسرين من
من قال: أنا أنه عباس ابن مجاهد, عن عن نجيح أبي ابن روأى

مجاهد: نجيح, عن أبي ابن تأوأيله, وأقال يعلمون الذين الراسخين
قال به, وأكذا آمنا وأيقولون تأوأيله يعلمون العلم في وأالراسخون

الزبير: جعفر بن محمد عن إسحاق بن محمد أنس, وأقال بن الربيع
العلم في وأالراسخون الله {إل أراد ما أراد تأوأيله} الذي يعلم {وأما

تأوأيل من عرفوا ما على المتشابهات تأوأيل ردوأا به}, ثم آمنا يقولون
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بقولهم وأاحد, فاتسق تأوأيل إل فيها لحد تأوأيل ل التي المحكمة

ًا, فنفذت بعضه وأصادق الكتاب به العذر, وأزاح به الحجة, وأظهر بعض
عليه الله صالى الله رسول أن الحديث الكفر, وأفي به الباطل, وأدفع

التأوأيل» وأعلمه الدين في فقهه «اللهم عباس, فقال لبن دعا وأسلم
به يطلق, وأيراد وأقال: التأوأيل المقام هذا في فصل من العلماء وأمن
يؤوأل وأما الشيء حقيقة بمعنى التأوأيل معنيان: أحدهما القرآن في

من رؤياي تأوأيل هذا أبت يا تعالى: {وأقال قوله إليه, وأمنه أمره
ما حقيقة تأوأيله} أي يأتي يوم تأوأيله إل ينظروأن {هل قبل} وأقوله

الجللة على فالوقف هذا بالتأوأيل أريد المعاد, فإن أمر من به أخبروأا
وأجل, عز الله إل الجلية على يعلمه ل وأكنهها المور حقائق لن

به} آمنا {يقولون وأ العلم} مبتدأ في {وأالراسخون قوله وأيكون
وأالبيان التفسير الَخر, وأهو المعنى بالتأوأيل أريد إن خبره, وأأما

به أريد بتفسيره, فإن بتأوأيله} أي {نبئنا كقوله الشيء عن وأالتعبير
يعلمون العلم} لنهم في {وأالراسخون على المعنى, فالوقف هذا

ًا يحيطوا لم العتبار, وأإن بهذا به خوطبوا ما وأيفهمون بحقائق علم
آمنا قوله: {يقولون يكون هذا عليه, وأعلى هي ما كنه على الشياء

ً المعطوف دوأن المعطوف من يكون هذا, وأأن منهم, وأساغ به} حال
وأأموالهم ديارهم من أخرجوا الذين المهاجرين {للفقراء عليه, كقوله

تعالى: وألخواننا} الَية, وأقوله لنا اغفر ربنا يقولون ـ قوله إلى ـ
ًا وأالملك ربك {وأجاء ًا} أي صاف ًا الملئكة وأجاءت صاف ًا. صافوف صافوف

ًا وأقوله   عند من المتشابه, {كل به}, أي {يقولون: آمنا عنهم إخبار
وأاحد وأصادق, وأكل حق المحكم, وأالمتشابه من الجميع ربنا} أي

شيء وأليس الله عند من الجميع له, لن وأيشهد الَخر يصدق منهما
وألو القرآن يتدبروأن متضاد, لقوله: {أفل وأل بمختلف الله عند من
ًا فيه لوجدوأا الله غير عند من كان ًا}, وألهذا اختلف تعالى: قال كثير

المعاني وأيتدبر وأيعقل يفهم إنما اللباب} أي أوألوا إل يذكر {وأما
ابن قال المستقيمة, وأقد وأالفهوم السليمة العقول أوألوا وأجهها على
حماد, بن نعيم الحمصي, حدثنا عوف بن محمد : حدثنا حاتم أبي

أصاحاب أدرك قد وأكان يزيد بن الله عبد الرقي, حدثنا فياض حدثنا
ًا وأسلم عليه الله صالى النبي الله رضي الدرداء وأأبا أمامة وأأبا أنس
وأسلم, عليه الله صالى الله رسول أن الدرداء أبو قال: حدثنا عنهم
يمينه, وأصادق برت العلم, فقال: «من في الراسخين عن سئل

الراسخين من وأفرجه, فذلك بطنه أعّف فلبه, وأمن لسانه, وأاستقام
عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام العلم», وأقال في
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رسول جده, قال: سمع عن أبيه شعيب, عن بن عمروأ الزهري, عن

ًا وأسلم عليه الله صالى الله كان من هلك «إنما يتدارؤوأن, فقال قوم
الله كتاب أنزل ببعض, وأإنما بعضه الله كتاب بهذا, ضربوا قبلكم
ًا, فل بعضه يصدق فقولوا, منه علمتم ببعض, فما بعضه تكذبوا بعض

الحديث لهذا مردوأيه ابن روأاية عالمه» وأتقدم إلى فكلوه جهلتم وأما
عمروأ أبيه, عن حازم, عن أبي ابن عمار, عن بن هشام طريق من
زهير مسنده: حدثنا في الموصالي يعلى أبو قال به, وأقد شعيب بن
سلمة, قال: أبي حازم, عن أبي عياض, عن بن أنس حرب, حدثنا بن
وأسلم, قال عليه الله صالى الله رسول أن هريرة أبي عن إل أعلمه ل

ًا قالها ـ كفر القرآن في أحرف, وأالمراء سبعة على القرآن «نزل ثلث
جل عالمه إلى فردوأه منه جهلتم به, وأما فاعملوا منه عرفتم ما ـ

«ل الراوأي قول بسبب علة فيه صاحيح, وألكن إسناد جلله» وأهذا
تفسيره: حدثنا في المنذر ابن هريرة», وأقال أبي عن إل أعلمه
نافع وأهب, قال: أخبرني ابن الحكم, حدثنا عبد بن الله عبد بن محمد

لله, المتواضعون العلم في يزيد, قال: يقال: الراسخون بن
يحقروأن وأل فوقهم من على يتعاظمون مرضاته, ل في لله المتذللون

ًا تعالى قال دوأنهم, ثم من تزغ ل {ربنا قائلين ربهم دعوا أنهم مخبر
وأل عليه أقمتها إذ بعد الهدي عن تملها ل هديتنا}, أي إذ بعد قلوبنا
القرآن, من تشابه ما يتبغون زيغ, الذين قلوبهم في كالذين تجعلنا
من لنا القويم, {وأهب المستقيم, وأدينك صاراطك على ثبتنا وألكن

بهاشملنا, وأتجمع قلوبنا بها {رحمة} تثبت عندك من لدنك} أي
ًا بها وأتزيدنا ًا, {إنك إيمان الوهاب}. أنت وأإيقان

جرير: ابن الوأدي, وأقال الله عبد بن عمروأ حاتم: حدثنا أبي ابن قال  
ًا: حدثنا كريب, قال أبو حدثنا بهرام, بن الحميد عبد عن وأكيع جميع

وأسلم عليه الله صالى النبي سلمة, أن أم حوشب, عن بن شهر عن
ل {ربنا قرأ دينك» ثم على قلبي ثبت القلوب مقلب «يا يقول كان
الوهاب}, أنت إنك رحمة لدنك من لنا وأهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ

بن الحميد عبد بكار, عن بن محمد طريق من مردوأيه ابن وأروأاه
بن يزيد بنت أسماء سلمة, وأهي أم حوشب, عن بن شهر بهرام, عن

وأسلم, كان عليه الله صالى الله رسول تحدثا: إن السكن, سمعها
دينك» قالت على قلبي القلوب, ثبت مقلب «اللهم دعائه من يكثر

الله قال: «نعم, ماخلق ؟ ليتقلب القلب الله, وأإن رسول قلت: يا
وأجل, عز الله أصاابع من أصابعين بين قلبه إل بشر من آدم بني من
قلوبنا يزيغ ل أن ربنا الله أزاغه» فنسأل شاء أقامه, وأإن شاء فإن
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ـ الوهاب هو إنه رحمة لدنه من لنا يهب أن هدانا, وأنسأله إذ بعد

بن الحميد عبد موسى, عن بن أسد حديث من جرير ابن روأاه وأهكذا
ًا مثله, روأاه به بهرام عبد عن منهال بن الحجاج عن المثنى عن أيض

تعلمني  الله, أل رسول يا مثله, وأزاد: «قلت به بهرام بن الحميد
محمد, النبي رب اللهم قال: «بلى, قولي ؟ لنفسي بها أدعو دعوة
الفتن», ثم مضلت من قلبي, وأأجرني غيظ ذنبي, وأأذهب لي اغفر
بن هاروأن بن محمد أحمد, حدثنا بن سليمان مردوأيه: حدثنا ابن قال
يحيى بن يزيد الخلل, أخبرنا الوليد بن العباس الدمشقي, حدثنا بكار
العرج, حسان قتادة, عن عن بشير بن سعيد الله, أخبرنا عبيد بن
عليه الله صالى الله رسول قالت: كان عنها الله رضي عائشة عن

ًا وأسلم دينك» قلت: على قلبي ثبت القلوب مقلب «يا يدعو ما كثير
إل قلب من «ليس الدعاء, فقال بهذا تدعو ما أكثر الله, ما رسول يا

أقامه, وأإذا يقيمه أن شاء الرحمن, إذا أصاابع من أصابعين بين وأهو
إذ بعد قلوبنا تزغ ل {ربنا قوله تسمعين أزاغه, أما يزيغه أن شاء

هذا من الوهاب}» غريب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وأهب هديتنا
كثيرة طرق من وأغيرهما الصحيحين في ثابت أصاله الوجه, وألكن

وأابن وأالنسائي داوأد أبو روأاه الكريمة, وأقد الَية هذه ذكر زيادة بدوأن
حبان وأابن النسائي المقري, زاد الرحمن عبد أبي حديث من مردوأيه

الله عبد أيوب: حدثني أبي بن سعيد عن كلهما وأهب بن الله وأعبد
الله رضي عائشة المسيب, عن بن سعيد عن التجيبي الوليد بن

من استقيظ إذا وأسلم, كان عليه الله صالى الله رسول عنها. أن
لذنبي, أستغفرك إني أنت, سبحانك, اللهم إل إله «ل قال الليل

ًا زدني رحمة, اللهم وأأسألك هديتني, وأهب إذ بعد قلبي تزغ وأل علم
عبد مردوأيه. وأقال ابن الوهاب» لفظ أنت إنك رحمة لدنك من لي

عن الملك عبد بن سليمان مولى عبيد أبي عن مالك عن الرزاق
يقول: أخبرني الحارثا بن قيس سمع أنه أخبره أنه نسي بن عبادة

عنه الله رضي الصديق بكر أبي وأراء صالى أنه الصنابحي الله عبد أبو
وأسورتين القرآن بأم الوأليين الركعتين في بكر أبو المغرب, فقرأ

حتى منه الثالثة, قال: فدنوت الركعة في المفصل, وأقرأ قصار من
الَية: {ربنا وأهذه القرآن بأم يقرأ ثيابه, فسمعته تمس لتكاد ثيابي إن
بن عبادة عبيد: وأأخبرني أبو هديتنا} الَية. قال إذ بعد قلوبنا تزغ ل

لقيس: عمر خلفته, فقال في العزيز عبد بن عمر عند كان أنه نسي
سمعناها منذ تركناها عمر: فما قال ؟ الله عبد أبي عن أخبرتني كيف
شيء أي رجل: على له ذلك, فقال غير لعلى ذلك قبل كنت وأإن منه
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أحد}, الله هو {قل أقرأ ذلك, قال: كنت قبل المؤمنين أمير كان
عن وأالوأزاعي, كلهما مالك عن مسلم بن الوليد الثر هذا روأى وأقد
ًا الوليد الثر هذا به, وأروأى عبيد أبي بن يحيى جابر, عن ابن عن أيض

خلف صالى الصنابحي, أنه لبيد, عن بن محمود الغساني, عن يحيى
قصيرة وأسورة الكتاب بفاتحة الوأليين في المغرب, فقرأ بكر أبي

حتى منه القراءة, فدنوت الثالثة, ابتدأ إلى قام بالقراءة, فلما يجهر
قلوبنا} الَية. تزغ ل {ربنا الَية هذه ثيابه, فقرأ لتمس ثيابي إن

في يقولون فيه} أي ريب ل ليوم الناس جامع إنك {ربنا وأقوله  
بينهم معادهم, وأتفصل يوم خلقك بين ستجمع ربنا يا دعائهم: إنك

ً فيه, وأتجزي اختلفوا فيما فيهم وأتحكم في عليه كان وأما بعمله كل
.وأشر خير من الدنيا

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا َفُروأ ِنَي َلن َك ْغ ُهْم ُت ْن ُهْم َع ُل َوا َ َأْم ُهم َوأل ُد َ ْوأل ِه ّمَن َأ ّل ًا ال ْيئ َش
ِئَك َلـ ُأوأ ُد ُهْم َوأ ُقو ِر َوأ ّنا ْأِب ال َد َك ْوَن آِل *   َع ِذيَن ِفْر ّل ِهْم ِمن َوأا ِل ْب ْا َق ُبو ّذ َك

َنا ِت َيا ُهُم ِبآ َذ َأَخ ّلُه َف ِهْم ال ِب ُنو ُذ ّلُه ِب ُد َوأال ِدي َقاِب َش ِع ْل  ا
الظالمين ينفع ل {يوم النار وأقود بأنهم الكفار عن تعالى يخبر   

من الدنيا في أوأتوه ما الدار} وأليس سوء وألهم اللعنة وألهم معذرتهم
وأأليم عذابه من بمنجيهم الله, وأل عند لهم بنافع وأالوألد الموال

الله يريد إنما أوألدهم وأل أموالهم تعجبك تعالى: {فل قال عقابه, كما
كافروأن} وأقال وأهم أنفسهم وأتزهق الدنيا الحياة بهافي ليعذبهم

مأوأاهم ثم قليل البلد, متاع في كفروأا الذين تقلب يغرنك تعالى: {ل
الله, بآيات كفروأا} أي الذين {إن ههنا المهاد}, وأقال وأبئس جهنم

تغني {لن أنبيائه إلى بوحيه ينتفعوا كتابه, وألم رسله, وأخالفوا وأكذبوا
ًا الله من أوألدهم وأل أموالهم عنهم النار} أي وأقود هم وأأوألئك شيئ

دوأن من تعبدوأن وأما به, كقوله: {إنكم به, وأتوقد تسجر الذي حطبها
ابن أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن جهنم} الَية. وأقال حصب الله
الحارثا, بنت هند عن الهاد ابن لهيعة, أخبرني ابن مريم, حدثنا أبي
بمكة, قام نحن عباس, قالت: بينما بن الله عبد أم الفضل أم عن

اللهم, بلغت «هل فنادى الليل من وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ًا, فقام هل قال: نعم, ثم عنه الله رضي الخطاب بن عمر بلغت» ثلث

حتى السلم «ليظهرن وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال أصابح
َتُخوُضّن إلى الكفر يرد على بالسلم, وأليأتين البحاَر مواطنه, وأل

وأعلمنا, قرأنا يقولون: قد وأيقرؤوأنه, ثم القرآن يتعلمون زمان الناس
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؟» قالوا: يا خير من أوألئك في منا, فهل خير هو الذي هذا فمن

النار» وأقود هم منكم, وأأوألئك «أوألئك قال ؟ أوألئك الله, فمن رسول
عبد بن يزيد حديث من مردوأيه ابن روأاه وأقد اللفظ بهذا رأيته وأكذا
أم شداد, عن بن الله عبد امرأة الحارثا بنت هند الهاد, عن بن الله

بمكة, فقال ليلة قام وأسلم عليه الله صالى الله رسول الفضل, أن
ًا بلغت» يقولها «هل أوأاها, فقال: وأكان الخطاب بن عمر  فقام¹ثلث
صالى النبي  فقال¹نعم, وأحرصات, وأجهدت, وأنصحت, فاصابر اللهم
مواطنه, إلى الكفر يرد حتى اليمان «ليظهرن وأسلم عليه الله

يقرؤوأن زمان الناس على بالسلم,وأليأتين البحار رجال وأليخوضن
هذا فمن علمنا وأقد قرأنا وأيعلمونه, فيقولون: قد القرآن, فيقرؤوأنه

الله, رسول خير» قالوا: يا من أوألئك في فما ؟ منا خير هو الذي
من روأاه النار» ثم وأقود هم منكم, وأأوألئك «أوألئك قال ؟ أوألئك فمن

عن الهاد بنت عن إبراهيم بن محمد عبيد, عن بن موسى طريق
بنحوه. المطلب عبد بن العباس

عباس: ابن عن الضحاك فرعون} قال آل تعالى: {كدأب وأقوله  
مالك وأأبي وأمجاهد عكرمة عن روأي فرعون, وأكذا آل كصنيع

آل فرعون, وأكفعل آل يقول: كسنة من وأاحد, وأمنهم وأغير وأالضحاك
بالتسكين متقاربة, وأالدأب فرعون, وأاللفاظ آل فرعون, وأكشبه

وأالعادة, كما وأالمر وأالشأن وأالحال الصنيع وأنهر, هو كنهر وأالتحريك
القيس: امرؤ وأدأبك, وأقال دأبي هذا يزال ل يقال

ًا  وأتجملكدأبك أسى تأسف ل مطيهميقولون علّي صاحبي بها وأقوف
بمأسل الرباب أم قبلهاوأجارتها الحويرثا أم من

حبها في نفسك أهلكت حين الحويرثا أم في كعادتك وأالمعنى  
عنهم تغني ل الكافرين أن الَية في وأرسمها, وأالمعنى دارها وأبكيت
وأمن فرعون لَل جرى كما وأيعذبون يهلكون الوألد, بل وأل الموال

وأحججه, الله آيات من به جاؤوأا فيما للرسل المكذبين من قبلهم
أحد منه يمتنع ل العذاب أليم الخذ شديد أي} العقاب شديد {وأالله

َذّل شيء كل غلب قد الذي يريد لما هوالفعال شيء, بل يفوته وأل وأ
.سواه رب وأل غيره إله شي, ل كل له

ُقْل ِذيَن **  ّل ْا ّل َفُروأ ُبوَن َك َل ْغ ُت ُتْحَشُروأَن َس َلَى َوأ ّنَم ِإ َه ْئَس َج ِب ُد َوأ َها ْلِم * ا
ْد ُكْم َكاَن َق ٌءة َل َي ْيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َق َت ْل ٌءة ا َئ ِتُل ِف َقا ِبيِل ِفي ُت ِه َس ّل َى ال ُأْخَر َوأ
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ٌءة ِفَر ُهْم َكا َن ْوأ ِهْم َيَر ْي َل ْث َي ّم ْأ ْيِن َر َع ْل ّلُه ا ُد َوأال ّي َؤ ِه ُي ِر َنْص ِفي ِإّن َيَشآُء َمن ِب

ِلَك ًة َذ ْبَر ِع ِلي َل ْوأ ُ ِر ل ْبَصا  ال
الدنيا, في {ستغلبون} أي للكافرين محمد يا تعالى: قل يقول   

ذكر المهاد} وأقد وأبئس جهنم {إلى القيامة يوم {وأتحشروأن} أي
رسول قتادة, أن بن عمر بن عاصام عن يسار بن إسحاق بن محمد

أصااب, وأرجع ما بدر أهل من أصااب لما وأسلم عليه الله صالى الله
يهود معشر «يا قينقاع, وأقال بني سوق في اليهود المدينة, جمع إلى

ًا». فقالوا: يا أصااب بما الله يصيبكم أن قبل أسلموا ل محمد قريش
ًا قتلت أن نفسك من يغرنك ًا كانوا قريش من نفر يعرفون ل أغمار

تلق لم الناس, وأأنك نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو وأالله القتال, إنك
ستغلبون كفروأا للذين {قل قوله ذلك في الله مثلنا, فأنزل

البصار} لوألي لعبرة ـ قوله إلى ـ المهاد وأبئس جهنم إلى وأتحشروأن
ًا, عن إسحاق بن محمد روأاه وأقد محمد, عن أبي بن محمد أيض

كان تعالى: {قد قال عباس, فذكره, وألهذا ابن عكرمة, عن أوأ سعيد
{آية}, أي قلتم ما القائلون اليهود أيها لكم كان قد آية} أي لكم

كلمته, وأمعل رسوله, وأمظهر دينه, وأناصار معز الله أن على دللة
في تقاتل {فئة للقتال {التقتا} أي طائفتين فئتين} أي {في أمره
بدر, وأقوله: يوم قريش مشركو كافرة} وأهم وأأخرى الله سبيل

جرير: ابن حكاه فيما العلماء بعض العين} قال رأي مثليهم { يروأنهم
أعينهم, أي رأي العدد في مثليهم المسلمين بدر يوم المشركون يرى
ًا رأوأه فيما ذلك الله جعل إشكال ل عليهم, وأهذا السلم لنصرة سبب
سعد بن عمر بعثوا المشركين أن وأاحدة, وأهي جهة من إل عليه

ٍذ ِزر القتال قبل يومئ ثلثمائة بأنهم المسلمين, فأخبرهم لهم َيْح
ً يزيدوأن وأبضعة ثلثمائة المر. كانوا كان ينقصون, وأهكذا أوأ قليل

الملئكة خواص من بألف الله أمدهم القتال وأقع لما رجلً, ثم عشر
وأساداتهم.

رأي مثليهم تعالى: {يروأنهم قوله في المعنى الثاني) أن وأالقول(  
ضعفيهم مثليهم, أي الكافرة الفئة المسلمة الفئة ترى العين} أي

ما على فيه إشكال ل عليهم, وأهذا الله نصرهم هذا العدد, وأمع في
ثلثمائة بدر يوم كانوا المؤمنين عباس: أن ابن عن العوفي روأاه

ً وأعشرين وأستة ستمائة كانوا رجلً, وأالمشركين عشر وأثلثة رجل
المشهور خلف الَية, وألكنه هذه ظاهر من مأخوذ هذاالقول وأكأن
عند المعروأف الناس, وأخلف وأأيام وأالسير التواريخ أهل عند

روأاه ألف, كما إلى تسعمائة بين ما كانوا المشركين أن من الجمهور
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الزبير, أن بن عروأة روأمان, عن بن يزيد عن إسحاق بن محمد
لبني السود العبد ذلك سأل وأسلم, لما عليه الله صالى الله رسول
يوم» ؟ كل ينحروأن «كم قال: كثير, قال قريش عدة عن الحجاج

ًا ًا قال: يوم ًا تسع ًا, فقال وأيوم وأسلم عليه الله صالى النبي عشر
السبيعي, إسحاق أبو اللف». وأروأى إلى التسعمائة بين ما «القوم

ًا, وأكذا عنه, قال: كانوا الله رضي علي حارثة, عن عن ابن قال ألف
اللف, وأعلى إلى التسعمائة بين ما كانوا أنهم مسعود. وأالمشهور

هذاالقول, فيشكل هذا المسلمين, وأعلى أمثال ثلثة كانوا تقدير كل
ًا وأجعله هذا جرير ابن وأجه أعلم, لكن وأالله تقول: عندي كما صاحيح

ًا مثليها, وأتكون إلى محتاج ألف, وأأنا قال, آلف, كذا ثلثة إلى محتاج
القولين, على وأارد وأهو آخر سؤال بقي إشكال, لكن فل هذا وأعلى

بدر قصة في تعالى قوله وأبين الَية هذه بين الجمع يقال: ما أن وأهو
أعينهم في وأيقللكم قليل أعينكم في التقيتم إذ يريكموهم {وأإذ

ًا الله ليقضي وأالَخر حالة في كان هذا أن مفعول} فالجواب كان أمر
في مسعود ابن عن الطيب عن السدي قال أخرى, كما حالة في كان

يوم التقتا} الَية, قال: هذا فئتين في آية لكم كان تعالى: {قد قوله
فرأيناهم المشركين إلى نظرنا مسعود: وأقد بن الله عبد بدر, قال
ً علينا يزيدوأن رأيناهم فما إليهم نظرنا علينا, ثم يضعفون ًا, رجل وأاحد

قليل أعينكم في التقيتم إذ يريكموهم تعالى: {وأإذ قوله وأذلك
عبد عبيدة, عن أبي عن إسحاق أبو وأقال أعينهم} الَية في وأيقللكم

إلى لرجل قلت حتى أعيننا في قللوا قال: لقد مسعود بن الله
ً مائة, قال: فأسرنا قال: أراهم ؟ سبعين جانبي: تراهم منهم, رجل

ًا, فعندما ؟ كنتم فقلنا, كم الَخر, الفريقين من كل عاين قال: ألف
ليتوكلوا بالضعف منهم أكثر مثليهم, أي المشركين المسلمون رأى

المشركون وأجل, وأرأى عز ربهم من العانة وأيطلبوا وأيتوجهوا
لما وأالهلع, ثم وأالجزع وأالخوف الرعب لهم ليحصل كذلك المؤمنين

هؤلء, أعين في هؤلء الله الفريقان, قلل وأالتقى التصاف حصل
الله {ليقضي الَخر على منهما كل هؤلء, ليقدم أعين في وأهؤلء

ًا كلمة وأالباطل, فيظهر الحق بين ليفرق مفعولً} أي كان أمر
الكافرين, كما وأيذل المؤمنين وأالطغيان, وأيعز الكفر على اليمان

{وأالله ههنا أذلة} وأقال وأأنتم ببدر الله نصركم تعالى: {وألقد قال
في إن البصار} أي لوألي لعبرة ذلك في إن يشاء من بنصره يؤيد
ًا ذلك وأأفعاله الله حكمة إلى به يهتدي وأفهم بصيرة له لمن لمعتبر
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يقوم وأيوم الدنيا الحياة هذه في المؤمنين عباده بنصر الجاري وأقدره

الشهاد.

ّيَن ّناِس ** ُز َواِت ُحّب ِلل َه ِء ِمَن الّش ّنَسا ِنيَن ال َب ْل ِر َوأا ِطي َنا َق ْل َوأا
ِة َطَر ْن ْلُمَق َهِب ِمَن ا ّذ ِة ال ِفّض ْل ْيِل َوأا ْلَخ ِة َوأا ّوَم ْلُمَس ِم ا َعا ْن ْلَحْرثِا َوأال َوأا

ِلَك ُع َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّلُه ال ُه َوأال َد ْن ْلَمآِب ُحْسُن ِع ُقْل ا ُكْم *   ُئ ّب َن ُؤ ٍر َأ ْي ِبَخ
ُكْم ّمن ِل ِذيَن َذ ّل ْوا ِل َق ّت َد ا ِهْم ِعن ّب ٌءت َر ّنا ِري َج َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َخا
َها ٌءج ِفي َوأا َأْز ٌءة َوأ ّهَر َط ٌءن ّم َوا ِرْض ِه ّمَن َوأ ّل ّلُه ال ٌءر َوأال ِد َبِصي َبا ِع ْل  ِبا

الملذ أنواع من الدنيا الحياة هذه في للناس زين عما تعالى يخبر   
في ثبت أشد, كما بهن الفتنة بالنساء, لن وأالبنين, فبدأ النساء من

أضر فتنة بعدي تركت «ما وأسلم, قال عليه الله صالى أنه الصحيح
وأكثرة العفاف بهن القصد كان إذا النساء» فأما من الرجال على

الحاديث وأردت إليه, كما فيه, مندوأب مرغوب مطلوب الوألد, فهذا
كان من المة هذه خير منه, «وأإن وأالستكثار التزوأيج في بالترغيب

متاع, وأخير «الدنيا وأسلم عليه الله صالى نساء», وأقوله أكثرها
وأإن أطاعته أمرها سرته, وأإن إليها نظر الصالحة, إن المرأة متاعها

«حبب الَخر الحديث في وأماله» وأقوله نفسها في حفظته عنها غاب
عائشة الصلة». وأقالت في عيني قرة وأالطيب, وأجعلت النساء إلّي

عليه الله صالى الله رسول إلى أحب شيء يكن عنها: لم الله رضي
النساء, وأحب إل الخيل من روأاية الخيل, وأفي إل النساء من وأسلم
يكون هذا, وأتارة في داخل وأالزينة, فهو للتفاخر يكون تارة البنين
الله يعبد ممن وأسلم عليه الله صالى محمد أمة وأتكثير النسل لتكثير
الحديث في ثبت كما ممدوأح محمود له, فهذا شريك ل وأحده

القيامة» وأحب يوم المم بكم مكاثر الولود, فإني الودوأد «تزوأجوا
وأالتجبر الضعفاء على وأالتكبر وأالخيلء للفخر يكون تارة كذلك المال
وأصالة القربات في للنفقة يكون مذموم, وأتارة الفقراء, فهذا على

محمود ممدوأح وأالطاعات, فهذا البر وأوأجوه وأالقرابات الرحام
ًا أقوال, على القنطار مقدار في المفسروأن اختلف وأقد شرع

وأغيره, وأقيل: ألف الضحاك قاله كما الجزيل المال أنه وأحاصالها
ًا, وأقيل: أربعون عشر اثنا وأقيل دينار وأمائتا دينار, وأقيل: ألف ألف

ًا, وأقيل: ستون ًا, وأقيل ألف ًا, وأقيل: ثمانون سبعون ألف ًا, وأقيل ألف ألف
حماد, عن الصمد, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام قال ذلك, وأقد غير

صالى الله رسول هريرة, قال: قال أبي صاالح, عن أبي عاصام, عن
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مما خير أوأقية أوأقية, كل ألف عشر اثنا «القنطار وأسلم عليه الله
شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن روأاه وأالرض», وأقد السماء بين
ابن روأاه به, وأقد سلمة بن حماد عن الوارثا عبد بن الصمد عبد عن

بن عاصام عن سلمة بن حماد مهدي, عن ابن بندار, عن عن جرير
ًا هريرة أبي صاالح, عن أبي بهدلة, عن روأاه أصاح, وأهكذا وأهذا موقوف

أبي حاتم, عن أبي ابن عمر, وأحكاه وأابن جبل بن معاذ عن جرير ابن
قال أوأقية, ثم وأمائتا ألف قالوا: القنطار الدرداء, أنهم وأأبي هريرة

شبابة, الضرير, حدثنا يحيى بن زكريا الله: حدثنا رحمه جرير ابن
أبي بن عطاء زيد, عن بن علي الواحد, عن عبد بن مخلد حدثنا

الله رسول كعب, قال: قال بن أبي حبيش, عن بن  زر ميمونة, عن
أوأقية». وأهذا وأمائتا أوأقية ألف «القنطار وأسلم عليه الله صالى

ًا, وأالقرب منكر حديث ًا يكون أن أيض كعب بن أبي على موقوف
عبيدة بن موسى طريق من مردوأيه ابن روأى وأقد الصحابة من كغيره

ّنش إبراهيم, عن بن محمد الربذي, عن أم موسى, عن أبي يَح
عليه الله صالى الله رسول الدرداء, قال: قال أبي الدرداء, عن

آية مائة قرأ الغافلين, وأمن من يكتب لم آية مائة قرأ «من وأسلم
الحبل مثل منه الله, القنطار عند أجر من قنطار له ألف, أصابح إلى

في الحاكم بمعناه, وأقال عبيدة بن موسى عن وأكيع العظيم» وأروأاه
عيسى بن أحمد يعقوب, حدثنا بن محمد العباس أبو مستدركه: حدثنا

ّنيس, حدثنا اللخمي زيد بن َت بن زهير سلمة, حدثنا أبي بن عمروأ ب
مالك, قال: بن أنس آخر, عن وأرجل الطويل حميد محمد, حدثنا

تعالى الله قول عن وأسلم عليه الله صالى الله رسول سئل
على أوأقية» صاحيح ألفا «القنطار قال المقنطرة} ؟ {وأالقناطير

أبي ابن روأاه الحاكم, وأقد روأاه يخرجاه, هكذا الشيخين, وألم شرط
عمروأ الرقي, أنبأنا الرحمن عبد بن أحمد فقال: أنبأنا آخر بلفظ حاتم

الطويل, حميد محمد, أنبأنا ابن يعني زهير سلمة, أنبأنا أبي بن
الله رسول أنس, عن الرقاشي, عن يزيد يعني سماه قد آخر وأرجل
دينار» وأهكذا ألف يعني قوله« قنطار وأسلم, في عليه الله صالى
مريم, أبي بن محمد بن الله عبد عن وأالطبراني مردوأيه ابن روأاه
جرير ابن سواء, وأروأى مثله بإسناده سلمة, فذكر أبي بن عمروأ عن
ً البصري: عنه الحسن عن ًا مرسل وأمائتا ألف عليه: القنطار وأموقوف

العرب الضحاك: من عباس, وأقال ابن عن العوفي روأاية دينار, وأهو
ًا, وأقال عشر يقول: اثنا من دينار, وأمنهم ألف يقول: القنطار من ألف
الَجريري, سعيد عن حماد عن عارم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن
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مسك ملء الخدري, قال: القنطار سعيد أبي عن نضرة أبي عن

ًا, قال الثور عن الحرشي موسى بن محمد محمد: وأروأاه أبو ذهب
ًا, وأالموقوف زيد بن حماد أصاح. مرفوع

معدة أصاحابها ربطها يكون أقسام) تارة ثلثة على الخيل وأحب(  
تربط يثابون, وأتارة عليها, فهؤلء غزوأا إليها احتاجوا متى الله لسبيل
ًا للتعفف وأتارة وأزر صااحبها على السلم, فهذه لهل وأنواء فخر

كما ستر لصاحبها فهذه رقابها في الله حق ينس نسلها, وألم وأاقتناء
تعالى: {وأأعدوأا قوله عند تعالى الله شاء إن بذلك الحديث سيأتي

المسومة, الخيل} الَية, وأأما رباط وأمن قوة من استطعتم ما لهم
الراعية, وأالمطهمة عنهما: المسومة الله رضي عباس ابن فعن

وأعبد جبير بن وأسعيد وأعكرمة مجاهد عن روأي الحسان, وأكذا
سنان وأأبي أنس بن وأالربيع وأالسدي أبزى بن الله عبد بن الرحمن

ذلك وأقيل: غير وأالتحجيل الغرة مكحول: المسومة وأغيرهم, وأقال
بن الحميد عبد عن سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال وأقد

بن معاوأية قيس, عن بن سويد حبيب, عن أبي بن يزيد جعفر, عن
الله صالى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي ذر أبي ُحديج, عن

يدعو فجر كل مع له يؤذن إل عربي فرس من «ليس وأسلم عليه
أحب من آدم, فاجعلني بني من خولتني إنك يقول: اللهم بدعوتين

{وأالنعام} تعالى إليه» وأقوله وأماله أهله أحب إليه, أوأ وأأهله ماله
للغراس المتخذة الرض وأالغنم, {وأالحرثا} يعني وأالبقر البل يعني

نعامة أبو عبادة, حدثنا بن روأح أحمد: حدثنا المام وأالزراعة, وأقال
بن سويد زهير, عن بن إياس بديل, عن بن مسلم العدوأي, عن

امرىء مال «خير وأسلم, قال وأآله عليه الله صالى النبي هبيرة, عن
النسل, مأبورة» المأمورة: الكثيرة سكة أوأ مأمورة مهرة له

المصطف, وأالمأبورة: الملقحة. وأالسكة: النخل
الحياة زهرة هذا إنما الدنيا} أي الحياة متاع تعالى: {ذلك قال ثم  

حسن المآب} أي حسن عنده {وأالله الزائلة الفانية وأزينتها الدنيا
.وأالثواب المرجع

أبي عطاء, عن عن جرير حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن قال وأقد  
لما الخطاب بن عمر سعد. قال: قال بن عمر بن حفص بن بكر

لنا, زينتها حين رب يا الشهوات} قلت: الَن حب للناس {زين نزلت
قال اتقوا} الَية, وألهذا للذين ذلكم من بخير أؤنبئكم {قل فنزلت

للناس: محمد يا قل ذلكم} أي من بخير أؤنبئكم تعالى: {قل
زهرتها من الدنيا الحياة هذه في للناس زين مما بخير أؤخبركم
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اتقوا فقال: {للذين ذلك عن أخبر محالة, ثم ل زائل هو الذي وأنعيمها

جوانبها بين تنخرق النهار} أي تحتها من تجري جنات ربهم عند
وأالماء وأالخمر وأاللبن العسل من الشربة أنواع من النهار وأأرجائها

بشر قلب على خطر سمعت, وأل أذن وأل رأت عين ل مما ذلك وأغير
حول, {وأأزوأاج عنها يبغون ل الَباد أبد فيها ماكثين فيها} أي {خالدين

ذلك وأغير وأالنفاس وأالحيض وأالذى وأالخبث الدنس من مطهرة} أي
رضوانه عليهم يحل الله} أي من {وأرضوان الدنيا نساء يعتري مما
ًا, وألهذا بعده عليهم يسخط فل التي الخرى الَية في تعالى قال أبد
من أعطاهم مما أعظم أكبر} أي الله من {وأرضوان براءة في

كل يعطي بالعباد} أي بصير تعالى: {وأالله قال المقيم, ثم النعيم
العطاء. من يستحقه ما بحسب

ِذيَن ّل ُلوَن ** ا ُقو َنآ َي ّب َنآ َر ّن ّنا ِإ ِفْر آَم ْغ َنا َفا َنا َل َب ُنو َنا ُذ ِق َذاَب َوأ ِر َع ّنا * ال
ِريَن ِب ِقيَن الّصا ِد ِتيَن َوأالّصا ِن َقا ْل ِقيَن َوأا ِف ْن ْلُم ِريَن َوأا ِف ْغ َت ْلُمْس ِر َوأا  ِبالْسَحا

الجزيل, الثواب وأعدهم الذين المتقين عباده وأتعالى تبارك يصف   
وأبكتابك بك آمنا} أي إننا ربنا يقولون تعالى: {الذين فقال

لنا, فاغفر شرعته وأبما بك بإيماننا ذنوبنا} أي لنا وأبرسولك, {فاغفر
النار} ثم عذاب وأرحمتك, {وأقنا بفضلك أمرنا من وأتقصيرنا ذنوبنا لنا

وأتركهم بالطاعات قيامهم في الصابرين} أي: {تعالى قال
يلتزمونه بما إيمانهم من به أخبروأا المحرمات, {وأالصادقين} فيما

وأالخضوع الطاعة الشاقة, {وأالقانتين} وأالقنوت العمال من
الطاعات, من به أمروأا ما جميع في أموالهم من {وأالمنفقين} أي

الحاجات ذوأي الخلت, وأمواساة وأالقرابات, وأسد الرحام وأصالة
َدّل {وأالمستغفرين السحار, وأقت الستغفار فضيلة على بالسحار} 

لكم أستغفر {سوف لبنيه قال السلم, لما عليه يعقوب قيل: إن وأقد
من وأغيرهما الصحيحين في وأثبت السحر وأقت إلى أخرهم ربي} إنه
رسول الصحابة, إن من جماعة عن وأجه غير من وأالسنن المساند

ليلة كل في وأتعالى تبارك الله «ينزل وأسلم, قال عليه الله صالى الله
سائل من الخير, فيقول: هل الليل ثلث يبقى حين الدنيا سماء إلى

؟» له فأغفر مستغفر من هل ؟ له فأستجيب داع من هل ؟ فأعطيه
ًا ذلك في الدارقطني الحسن أبو الحافظ أفرد الحديث, وأقد جزء

عائشة عن الصحيحين متعددة, وأفي طرق من حدة, فروأاه على
الله صالى الله رسول أوأتر قد الليل كل عنها, قالت: «من الله رضي
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السحر», إلى وأتره وأآخره, فانتهى وأأوأسطه أوأله من وأسلم عليه

جاء نافع, هل يقول: يا الليل, ثم من يصلي عمر بن الله وأكانعبد
يصبح, حتى وأالستغفار الدعاء على قال: نعم, أقبل فإذا ؟ السحر

عن أبي وأكيع, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن حاتم, وأقال أبي ابن روأاه
أبيه, قال: سمعت حاطب, عن بن إبراهيم مطر, عن أبي بن حريث
ً رب, أمرتني يقول: يا وأهو المسجد ناحية في السحر في رجل

رضي مسعود ابن هو فإذا لي, فنظرت فاغفر السحر فأطعتك, وأهذا
إذا نؤمر قال: كنا مالك بن أنس عن مردوأيه ابن عنه. وأروأى الله

مرة. سبعين السحر آخر في نستغفر أن الليل من صالينا

َد ِه ّلُه ** َش ّنُه ال َ َأ َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل َكُة ُه ِئ َ ْلَمل ْا َوأا ُلو ْوأ ُأ ِم َوأ ْل ِع ْل ًا ا ِئَم ِقْسِط َقآ ْل ِبا
َ َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ِزيُز ُه َع ْل ِكيُم ا ْلَح ِإّن ا ّديَن *   َد ال ِه ِعن ّل ِلْسلَُم ال َلَف َوأَما ا َت اْخ

ِذيَن ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأوأ ِك ْل ّ ا ِد ِمن ِإل ْع ُهُم َما َب َء ْلُم َجآ ِع ْل ًا ا ْغي ُهْم َب َن ْي ْكُفْر َوأَمن َب َي
َياِت ِه ِبآ ّل ِإّن ال ِه َف ّل ُع ال ِري ْلِحَساِب َس َفإْن ا ُقْل َحآّجوَك *   َلْمُت َف َأْس

ِهَي ِه َوأْج ّل َعِن َوأَمِن ل َب ّت ُقْل ا ِذيَن َوأ ّل ْا ّل ُتو َتاَب ُأوأ ِك ْل ّييَن ا ُتْم َوأالُّم َلْم َأْس ِإْن َأ َف
ْا َلُمو ِد َأْس َق ْا َف َدوأ َت ْه ِإن ا ْا ّوأ ْو ّل َو ّنَما َت ِإ ْيَك َف َل ُغ َع َ َبل ْل ّلُه ا ٌءر َوأال ِد َبِصي َبا ِع ْل  ِبا

ًا به وأكفى تعالى شهد    وأأعدلهم, الشاهدين أصادق وأهو شهيد
لجميع باللهية المنفرد هو} أي إل إله ل {أنه القائلين وأأصادق

سواه, عما إليه, وأهوالغني وأفقراء وأخلقه عبيده الجميع الخلئق, وأأن
قرن إليك} الَية, ثم أنزل بما يشهد الله تعالى: {لكن قال كما

إل إله ل أنه الله {شهد بشهادته, فقال العلم وأأوألي ملئكته شهادة
هذا في للعلماء عظيمة خصوصاية العلم} وأهذه وأأوألوا وأالملئكة هو

ًا المقام الحوال جميع في وأهو الحال على بالقسط} منصوب {قائم
الذي الحكيم} العزيز سبق, {العزيز لما هو} تأكيد إل إله {ل كذلك

ًء, الحكيم عظمًة جنابه يرام ل وأشرعه وأأفعاله أقواله في وأكبريا
بن بقية ربه, حدثنا عبد بن يزيد أحمد: حدثنا المام وأقدره, وأقال

عن النصاري سعيد أبو القرشي, حدثنا عمروأ بن جبير حدثني الوليد
العوام, قال: بن الزبير العوام, عن بن الزبير آل مولى يحيى أبي

{شهد الَية هذه يقرأ بعرفة وأهو وأسلم عليه الله صالى النبي سمعت
ًا العلم وأأوألوا وأالملئكة هو إل إله ل أنه الله هو إل إله ل بالقسط قائم

ابن رب, وأقدروأاه يا الشاهدين من ذلك على الحكيم} وأأنا العزيز
بن محمد حسين, حدثنا بن علي فقال: حدثنا آخر وأجه من حاتم أبي

سعيد أبو ثابت بن حفص بن عمر العسقلني, حدثنا المتوكل
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الزبير بن الله عبد بن عباد بن يحيى بن الملك عبد النصاري, حدثنا

عليه الله صالى الله رسول سمعت الزبير, قال عن جده عن أبيه عن
وأالملئكة} قال: هو إل إله ل اللهأنه {شهد الَية هذه قرأ حين وأسلم
المعجم في الطبراني القاسم أبو الحافظ رب» وأقال أي أشهد «وأأنا

الرازي, قال: حدثنا سعيد بن وأعلي أحمد بن عبدان الكبير: حدثنا
قال: القطان غالب أبي, حدثني المختار, حدثني بن عمر بن عمار
ًا تجارة, فنزلت في الكوفة أتيت ليلة كانت العمش, فلما من قريب
ل أنه الله {شهد الَية بهذه فمر الليل من فتهجد قام أنحدر أن أردت

العزيز هو إل إله ل بالقسط قائما العلم وأأوألوا وأالملئكة هو إل إله
بما أشهد العمش: وأأنا قال السلم} ثم الله عند الدين الحكيم, إن

وأديعة الله عند لي وأهي الشهادة هذه الله به, وأأستودع الله شهد
ًا, قلت: لقد السلم} قالها الله عند الدين {إن ًا فيها سمع مرار شيئ

هذه تردد سمعتك محمد, إني أبا قلت: يا ثم فودعته إليه فغدوأت
تحدثني. لم شهر منذ عندك قلت: أنا ؟ فيها ما بلغك الَية, قال: أوأما

بابه, على سنة, فكنت سنة, فأقمت إلى بها أحدثك ل قال: وأالله
قال: حدثني السنة مضت محمد, قد أبا قلت: يا السنة مضت فلما
وأسلم عليه الله صالى الله رسول الله, قال: قال عبد عن وأائل أبو

وأأنا إلّي عهد وأجل: عبدي عز الله القيامة, فيقول يوم بصاحبها «يجاء
الدين {إن تعالى الجنة», وأقوله عبدي بالعهد, أدخلوا وأفى من أحق
أحد من يقبله عنده دين ل بأنه تعالى منه السلم} إخبار الله عند

حتى حين كل في به الله بعثهم فيما الرسل السلم, وأهواتباع سوى
إل إليه الطرق جميع سد الذي وأسلم عليه الله صالى بمحمد ختموا

محمد بعثة بعد الله لقي وأسلم, فمن عليه الله صالى محمد جهة من
قال بمتقبل, كما فليس شريعته غير على بدين وأسلم عليه الله صالى

ًا السلم غير يبتغ تعالى: {وأمن في منه} الَية, وأقال يقبل فلن دين
ًا الَية هذه الدين {إن السلم في عنده المتقبل الدين بانحصار مخبر
أنه الله {شهد قرأ عباس ابن أن جرير ابن السلم}, وأذكر الله عند

ًا العلم وأأوألوا وأالملئكة هو إل إله ل العزيز هو إل إله ل بالقسط قائم
عند الدين أن إنه, وأفتح السلم}, بكسر الله عند الدين إن الحكيم

الدين بأن البشر من العلم وأأوألوا وأالملئكة هو شهد السلم, أي الله
الخبر, وأكل على بالكسر قرؤوأها السلم, وأالجمهور الله عند

أعلم, ثم أظهر, وأالله الجمهور قول على هذا صاحيح, وألكن المعنيين
قامت ما بعد اختلفوا الوأل, إنما الكتاب أوأتوا الذين بأن تعالى أخبر

عليهم, فقال: الكتب وأإنزال إليهم الرسل بإرسال الحجة عليهم
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ًا العلم جاءهم ما بعد من إل الكتاب أوأتوا الذين اختلف {وأما بغي

لتحاسدهم الحق في فاختلفوا بعض على بعضهم بغى بينهم} أي
مخالفته على الَخر البعض بغض بعضهم وأتدابرهم, فحمل وأتباغضهم

ًا, ثم كانت وأإن وأأفعاله أقواله جميع في يكفر تعالى: {وأمن قال حق
سريع الله {فإن كتابه في الله أنزل ما جحد من الله} أي بآيات

تكذيبه, على وأيحاسبه ذلك على سيجازيه الله فإن الحساب} أي
كتابه. مخالفته على وأيعاقبه

{فقل التوحيد في جادلوك حاجوك} أي {فإن تعالى قال ثم  
وأحده لله عبادتي فقل: أخلصت اتبعن} أي وأمن لله وأجهي أسلمت

اتبعن} أي له, {وأمن صااحبة له, وأل وألد له, وأل ند وأل له شريك ل
أدعو سبيلي هذه تعالى: {قل قال كمقالتي, كما يقول ديني على
ًا تعالى قال اتبعني} الَية, ثم وأمن أنا بصيرة على الله إلى لعبده آمر

وأدينه طريقته إلى يدعو أن وأسلم عليه الله صالى محمد وأرسوله
وأالميين الملتين من به, الكتابيين الله بعثه وأما شرعه في وأالدخول

وأالميين الكتاب أوأتوا للذين تعالى: {وأقل المشركين, فقال من
البلغ} أي عليك فإنما تولوا اهتدوأا, وأإن فقد أسلموا فإن أأسلمتم

يشاء من يهدي الذي وأمآبهم, وأهو مرجعهم وأإليه حسابهم عليه وأالله
قال وألهذا الدامغة البالغة, وأالحجة الحكمة وأله يشاء من وأيضل

ممن الهداية يستحق بمن هوعليم بالعباد} أي بصير تعالى: {وأالله
يسألون} وأما وأهم يفعل عما يسأل {ل الذي الضللة, وأهو يستحق

على الدللت أصارح من وأأمثالها الَية وأهذه وأرحمته لحكمته إل ذلك
هو كما الخلق جميع إلى عليه وأسلمه الله صالوات بعثته عموم
آية ما غير في وأالسنة الكتاب عليه دل ضروأرة, وأكما دينه من معلوم

الله رسول إني الناس أيها يا تعالى: {قل قوله ذلك وأحديث, فمن
ًا} وأقال إليكم عبده على الفرقان نزل الذي تعالى: {تبارك جميع
ًا} وأفي للعالمين ليكون تواتره ثبت مما وأغيرهما الصحيحين نذير

الله إلى يدعو كتبه بعث وأسلم عليه الله صالى أنه المتعددة بالوقائع
وأأميهم كتابيهم وأعجمهم عربهم من آدم بني وأطوائف الَفاق ملوك
ً همام, معمر, عن عن الرزاق عبد روأى بذلك, وأقد له الله لمر امتثال

«وأالذي قال أنه وأسلم عليه الله صالى النبي هريرة, عن أبي عن
نصراني وأل المة: يهودي هذه من أحد بي يسمع بيده, ل نفسي
مسلم النار» روأاه أهل من كان إل به أرسلت بالذي يؤمن وألم وأمات
وأالسود», وأقال الحمر إلى «بعثت وأسلم عليه الله صالى وأقال
عامة». الناس إلى وأبعثت خاصاة قومه إلى يبعث النبي «كان
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أنس عن ثابت حماد, حدثنا مؤمل, حدثنا أحمد: حدثنا المام وأقال  

ًا عنه: أن الله رضي ًا غلم وأسلم عليه الله صالى للنبي يضع كان يهودي
وأسلم عليه الله صالى النبي نعليه, فمرض, فأتاه وأضوءه, وأيناوأله

عليه الله صالى النبي له فقال رأسه عند قاعد وأأبوه عليه فدخل
أبوه, فأعاد فسكت أبيه إلى الله» فنظر إل إله ل قل فلن «يا وأسلم
أبا أبوه: أطع أبيه, فقال إلى وأسلم, فنظر عليه الله صالى النبي عليه

الله, فخرج رسول وأأنك الله إل إله ل أن الغلم: أشهد القاسم, فقال
بي أخرجه الذي لله «الحمد يقول وأهو وأسلم عليه الله صالى النبي

الَيات من ذلك غير الصحيح, إلى في البخاري النار» روأاه من
وأالحاديث.

ِإّن ِذيَن **  ّل ُفُروأَن ا ْك َياِت َي ِه ِبآ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ّييَن َوأ ِب ّن ِر ال ْي َغ ّق ِب ُلوَن َح ُت ْق َي َوأ
ِذيَن ّل ْأُمُروأَن ا ِقْسِط َي ْل ّناِس ِمَن ِبا ُهم ال َبّشْر َذاٍب َف َع ٍم ِب ِلي ِئَك َأ َلـ ُأوأ   *
ِذيَن ّل َطْت ا ِب ُهْم َح ُل ْعَما َيا ِفي َأ ْن ّد ِة ال ُهْم َوأَما َوأالَِخَر ِريَن ّمن َل  ّناصِا

المآثم من ارتكبوه بما الكتاب لهل تعالى الله من ذم هذا   
ًا بآيات تكذيبهم في وأالمحارم ًا, التي الله, قديم إياها بلغتهم وأحديث

ًا الرسل ًا إستكبار ًا عليهم, وأعناد ًا على لهم, وأتعاظم الحق, وأاستنكاف
الله عن بلغوهم حين النبيين من قتلوا من قتلوا هذا اتباعه, وأمع على

إلى دعوهم لكونهم إليهم, إل منهم جريمة وأل سبب بغير شرعه
غاية هو الناس} وأهذا من بالقسط يأمروأن الذين {وأيقتلون الحق

وأغمط الحق بطر «الكبر وأسلم عليه الله صالى النبي قال الكبر, كما
بن علي بن الحسن الزبير أبو حاتم: حدثنا أبي ابن الناس», وأقال

يعني حفص بن عمر حفص أبو مكة, حدثني نزيل النيسابوري مسلم
أبو حمزة, حدثنا بن محمد النصاري, حدثنا زرارة بن ثابت ابن

ذؤيب بن قبيصة أبي مكحول, عن أسد, عن لبني مولى الحسن
عنه, قال: قلت: يا الله الجراح, رضي بن عبيدة أبي الخزاعي, عن

ًا أشد الناس الله, أي رسول ًا قتل «رجل قال ؟ القيامة يوم عذاب نبي
صالى الله رسول قرأ المنكر» ثم عن وأنهى بالمعروأف أمر من أوأ

بغير النبيين وأيقتلون الله بآيات يكفروأن الذين {إن وأسلم عليه الله
بعذاب فبشرهم الناس من بالقسط يأمروأن الذين وأيقتلون حق

عبيدة أبا «يا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال أليم} الَية, ثم
ًا وأأربعين ثلثة إسرائيل بنو قتلت وأاحدة, ساعة في النهار أوأل من نبي
ً وأسبعون مائة فقام قتلهم من فأمروأا إسرائيل بني من رجل

684



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا المنكر, فقتلوهم عن وأنهوهم بالمعروأف من النهار آخر من جميع

عن جرير ابن روأاه وأجل» وأهكذا عز الله ذكر الذين اليوم, فهم ذلك
الحسن أبي حمير, عن ابن حفص, عن بن محمد الوصاابي عبيد أبي

الله رضي مسعود بن الله عبد به, وأعن مكحول أسد, عن بني مولى
النهار, وأأقاموا أوأل من نبي ثلثمائة إسرائيل بنو عنه, قال: قتلت

عن تكبروأا أن لما حاتم. وألهذا أبي ابن آخره, روأاه من بقلهم سوق
وأالصغار بالذلة ذلك على الله الخلق, قابلهم على وأاستكبروأا الحق

تعالى: {فبشرهم الَخرة, فقال في المهين الدنيا, وأالعذاب في
في أعمالهم حبطت الذين {أوألئك مهين موجع أليم} أي بعذاب
ناصارين} من لهم وأما وأالَخرة الدنيا

َلْم َأ َلى َتَر **  ِذيَن ِإ ّل ْا ا ُتو ًا ُأوأ َتاِب ّمَن َنِصيب ِك ْل ْوَن ا َع ْد َلَى ُي َتاِب ِإ ِه ِك ّل ال
ُكَم َيْح ُهْم ِل َن ْي ّلَى ُثّم َب َو َت ٌءق َي ِري ُهْم َف ْن ُهْم ّم ِرُضوَن َوأ ْع ِلَك ّم َذ ُهْم *   ّن أ

َ ْا ِب ُلو َقا
َنا َلن ّناُر َتَمّس ّ ال ًا ِإل ّيام َداٍت َأ ُدوأ ْع ُهْم ّم َغّر ِهْم ِفي َوأ ِن ْا ّما ِدي ُنو َتُروأَن َكا ْف َي

ْيَف َك َف َذا *   ُهْم ِإ َنا ْع ٍم َجَم ْو َي ّ ِل ْيَب ل ِه َر َيْت ِفي ّف ُوأ ْفٍس ُكّل َوأ َبْت ّما َن َكَس
ُهْم َ َوأ َلُموَن ل ْظ  ُي

ًا تعالى يقول    يزعمون فيما المتمسكين وأالنصارى اليهود على منكر
إلى دعوا وأالنجيل, وأإذا التوراة بأيديهم, وأهما اللذين بكتابيهم
اتباع من فيهما به أمرهم فيما الله طاعة من فيهما ما إلى التحاكم

في عنهما, وأهذا معرضون وأهم وأسلم, تولوا عليه الله صالى محمد
قال وأالعناد, ثم بالمخالفة بذكرهم وأالتنويه ذمهم من يكون ما غاية

ًا إل النار تمسنا لن قالوا بأنهم تعالى: {ذلك إنما معدوأدات} أي أيام
ادعوه فيما الله على افتراؤهم الحق مخالفة على وأجرأهم حملهم

في سنة ألف كل عن أيام سبعة النار في يعذبون إنما أنهم لنفسهم
ًا الدنيا تعالى: قال البقرة. ثم سورة في ذلك تفسير تقدم وأقد يوم

الباطل, دينهم على ثبتهم يفتروأن} أي كانوا ما دينهم في {وأغرهم
ًا إل بذنوبهم تمسهم ل النار أن زعمهم من أنفسهم به خدعوا ما أيام

وألم وأاختلقوه أنفسهم تلقاء من هذا افتروأا الذين معدوأدات, وأهم
ًا, قال به الله ينزل ًا تعالى الله سلطان ًا لهم متهدد إذا {فكيف وأمتوعد

على افتروأا وأقد حالهم يكون كيف فيه} أي ريب ل ليوم جمعناهم
قومهم, الَمرين من أنبياءه, وأالعلماء رسله, وأقتلوا الله, وأكذبوا

كله ذلك عن سائلهم تعالى المنكر,وأالله عن بالمعروأف, وأالناهين
إذا تعالى: {فكيف قال به, وألهذا وأمجازيهم عليه وأمحاسبهم
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وأكونه, {وأوأفيت وأقوعه في شك ل فيه} أي ريب ل ليوم جمعناهم

يظلمون}. ل وأهم كسبت ما نفس كل

ُقِل ُهّم **  ّل ِلَك ال ْلِك َما ْلُم ِتي ا ْؤ ْلَك ُت ْلُم ُء َمن ا ُع َتَشآ ِز َتن ْلَك َوأ ْلُم ِمّمْن ا
ِعّز َتَشآُء ُت ُء َمن َوأ ِذّل َتَشآ ُت ُء َمن َوأ ِدَك َتَشآ َي ْيُر ِب ْلَخ ّنَك ا َلَى ِإ ٍء ُكّل َع َشْي
ٌءر ِدي ِلُج َق ُتو ْيَل *   ّل ِر ِفي ال َها ّن ْل ِلُج ا ُتو َهاَر َوأ ّن ْيِل ِفي ال ّل ْل ِرُج ا ُتْخ ْلَحّي َوأ ِمَن ا

ّيِت ْلَم ِرُج ا ُتْخ ّيَت َوأ َلَم ْلَحّي ِمَن ا ُق ا َتْرُز ُء َمن َوأ ِر َتَشآ ْي َغ  ِحَساٍب ِب
ًا محمد وأتعالى: {قل} يا تبارك يقول    ًا لربك معظم له وأشاكر

ًا ً إليه وأمفوض كله الملك لك الملك} أي مالك {اللهم عليه وأمتوكل
وأتذل تشاء من وأتعز تشاء ممن الملك وأتنزع تشاء من الملك {تؤتي

كان, شئت ما الذي المانع, وأأنت المعطي, وأأنت أنت تشاء} أي من
الله نعمة شكر إلى وأإرشاد تنبيه الَية هذه وأفي يكن لم تشأ لم وأما

تعالى الله المة, لن وأهذه وأسلم عليه الله صالى رسوله على تعالى
المي القرشي العربي النبي إلى إسرائيل بني من النبوة حول

الثقلين: جميع إلى الله الطلق, وأرسول على النبياء المكي, خاتم
قبله, وأخصه كان من محاسن فيه الله جمع وأالجن, الذي النس

ًا يعطها لم بخصائص ً النبياء, وأل من نبي العلم في الرسل من رسول
له وأالَتية, وأكشفه الماضية الغيوب على وأشريعته, وأاطلعه لله با

الرض مشارق في الَفاق في أمته الَخرة, وأنشر حقائق عن
وأالشرائع, الديان سائر على وأشرعه دينه وأمغاربها, وأإظهار

ًا عليه وأسلمه الله فصلوات الليل تعاقب ما الدين يوم إلى دائم
أنت الملك} الَية, أي مالك اللهم تعالى: {قل قال وأالنهار. وألهذا

يحكم من على تعالى رد تريد, كما لما خلقك, الفعال في المتصرف
من رجل على القرآن هذا نزل لول {وأقالوا قال حيث أمره في عليه

ًا الله عظيم}, قال القريتين ربك} رحمة يقسمون {أهم عليهم رد
مدافع, وألنا وأل ممانع بل نريد كما خلقنا فيما نتصرف نحن الَية, أي
لمن النبوة يعطي ذلك, وأهكذا في التامة البالغة, وأالحجة الحكمة

تعالى: رسالته} وأقال يجعل حيث أعلم تعالى: {الله قال يريد, كما
ابن الحافظ روأى بعض} الَية, وأقد على بعضهم فضلنا كيف {انظر
المأمون تاريخه, عن من أحمد بن إسحاق ترجمة في عساكر

ًا الروأم ببلد قصر في رأى الخليفة, أنه له, بالحميرية, فعرب مكتوب
في السماء نجوم دارت وأالنهار, وأل الليل اختلف ما الله بسم هو فإذا

ْلُك إلى سلطانه زال قد ملك عن النعيم بنقل إل الفلك ذي ملك. وأُم
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ًا دائم العرش الليل تعالى: {تولج بمشترك. وأقوله وأل بفان ليس أبد

في فتزيده هذا طول من تأخذ الليل} أي في النهار وأتولج النهار في
يعتدلن, فيتفاوأتان, ثم هذا في هذا من تأخذ هذا, فيعتدلن, ثم قصر

ًا السنة فصول في وأهكذا ًا ربيع ًا وأصايف تعالى: وأشتاء, وأقوله وأخريف
الزرع تخرج الحي} أي من الميت وأتخرج الميت من الحي {وأتخرج

النخلة, من النواة, وأالنواة من الزرع, وأالنخلة من الحب, وأالحب من
البيضة, من المؤمن, وأالدجاجة من الكافر, وأالكافر من وأالمؤمن
الشياء جميع من المجرى هذا جرى الدجاجة, وأما من وأالبيضة
ل ما المال من شئت من تعطي حساب} أي بغير تشاء من {وأترزق

من ذلك في لك لما آخرين على إحصائه, وأتقتر على يقدر وأل يعد
بن محمد الطبراني: حدثنا قال وأالعدل وأالمشيئة وأالرادة الحكمة

عمروأ عن أبي فرقد, حدثنا بن جْسر بن الغلبي, حدثناجعفر زكريا
عنهما, عن الله رضي عباس ابن الجوزاء, عن أبي مالك, عن بن

دعي إذا الذي العظم الله وأسلم, قال: «اسم عليه الله صالى النبي
تؤتى الملك مالك اللهم {قل عمران آل من الَية هذه في أجاب به

من وأتذل تشاء من وأتعز تشاء ممن الملك وأتنزع تشاء من الملك
قدير}. شيء كل على إنك الخير بيدك تشاء

ّ ِذ ** ل ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َء ا َيآ ِل ْوأ ِنيَن ُدوأِن ِمن َأ ْؤِم ْلُم َعْل َوأَمن ا َيْف
ِلَك ْيَس َذ َل ِه ِمَن َف ّل ٍء ِفي ال ّ َشْي ْا َأن ِإل ُقو ّت ُهْم َت ْن ًة ِم َقا ُكُم ُت ّذْر ُيَح ّلُه َوأ ال

ْفَسُه َلَى َن ِإ ِه َوأ ّل ْلَمِصيُر ال  ا
الكافرين, وأأن يوالوا أن المؤمنين عباده وأتعالى تبارك نهى   

توعد المؤمنين, ثم دوأن من بالمودة إليهم يسروأن أوألياء يتخذوأهم
شيء} في الله من فليس ذلك يفعل تعالى: {وأمن ذلك, فقال على

قال الله, كما من بريء هذا, فقد في الله نهي يرتكب وأمن أي
تلقون أوألياء وأعدوأكم عدوأي تتخذوأا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا

سواء ضّل فقد منكم يفعله ـ: وأمن قال أن إلى ـ بالمودة إليهم
أوألياء الكافرين تتخذوأا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا السبيل}, وأقال

ًا عليكم لله تجعلوا أن المؤمنين, أتريدوأن دوأن من ًا}, سلطان مبين
أوألياء وأالنصارى اليهود تتخذوأا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وأقال

تعالى منهم} الَية, وأقال فإنه منكم يتولهم بعض, وأمن أوألياء بعضهم
{وأالذين وأالعراب وأالنصار المهاجرين من المؤمنين موالة ذكر بعد

وأفساد الرض في فتنة تكن تفعلوه إل بعض أوألياء بعضهم كفروأا
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في خاف من إل تقاة} أي منهم تتقوا أن تعالى: {إل كبير} , وأقوله

بباطنه ل بظاهره يتقيهم أن شرهم, فله من الوأقات أوأ البلدان بعض
في لنكشر قال: «إنا الدرداء: أنه أبي عن البخاري قال وأنيته, كما

عباس: ليس ابن الثوري: قال تلعنهم». وأقال وأقلوبنا أقوام وأجوه
عباس: ابن عن العوفي روأاه باللسان, وأكذا التقية إنما بالعمل التقية

وأالضحاك الشعثاء وأأبو العالية أبو قال باللسان, وأكذا التقية إنما
من لله با كفر تعالى: {من الله قول قالوه ما أنس. وأيؤيد بن وأالربيع

البخاري: باليمان} الَية. وأقال مطمئن وأقلبه أكره من إل إيمانه بعد
الله تعالى: {وأيحذركم قال القيامة, ثم يوم إلى الحسن: التقية قال

وأالى لمن وأعذابه وأسطوته مخالفته في نقمته يحذركم نفسه} أي
إليه المصير} أي الله تعالى: {وأإلى قال أوألياءه. ثم أعداءه, وأعادى

حاتم: حدثنا أبي ابن بعمله. قال عامل كل ليجازي وأالمنقلب المرجع
حسين, أبي ابن عن خالد بن مسلم سعيد, حدثنا بن سويد أبي, حدثنا

فينا ميمون, قال: قام بن عمروأ سابط, عن بن الرحمن عبد عن
إليكم, الله رسول رسول أوأد, إني بني جبل, فقال: يا بن معاذ

النار. إلى أوأ الجنة إلى المعاد أن تعلمون

ُقْل ْا ِإن **  ُفو ُكْم ِفي َما ُتْخ ِر ُدوأ ْوأ صُا ُه َأ ُدوأ ْب َلْمُه ُت ْع ّلُه َي َلُم ال ْع َي ِفي َما َوأ
َوأاِت ّلُه الْرِض ِفي َوأَما الّسَما َلَى َوأال ٍء ُكّل َع ٌءر َشْي ِدي ْوَم َق َي ُد *   ُكّل َتِج

ْفٍس َلْت ّما َن ٍر ِمْن َعِم ْي ًا َخ َلْت َوأَما ّمْحَضر ٍء ِمن َعِم َو ّد ُس َو ْو َت َها َأّن َل َن ْي َب
َنُه ْي َب ًا َوأ َد ًا َأَم ِعيد ُكُم َب ّذُر ُيَح ّلُه َوأ ْفَسُه ال ّلُه َن ُؤوأُف َوأال ِد َر َبا ِع ْل  ِبا

وأالظواهر, وأالضمائر السرائر يعلم أنه عباده وأتعالى تبارك يخبر   
سائر في بهم محيط علمه خافية, بل منهم عليه يخفى ل وأأنه

في ما الوأقات, وأجميع وأجميع وأاللحظات وأاليام وأالزمان الحوال
في ذلك من أصاغر ذرة, وأل مثقال عنه يغيب ل وأالسموات الرض
قدير} شيء كل على وأالجبال, {وأالله وأالبحار الرض أقطار جميع

خوفه على لعباده منه تنبيه ذلك, وأهذا جميع في نافذة وأقدرته أي
بجميع عالم منهم, فإنه يبغضه وأما عنه نهى ما يرتكبوا لئل وأخشيته

أنظر من أنظر بالعقوبة, وأإن معاجلتهم على قادر أمورهم, وأهو
{يوم هذا بعد قال مقتدر, وألهذا عزيز أخذ يأخذ يمهل, ثم منهم, فإنه

ًا} الَية, يعني خير من عملت ما نفس كل تجد القيامة يوم محضر
{ينبأ تعالى قال شر, كما وأمن خير من أعماله جميع للعبد يحضر

ّدم بما يومئذ النسان ًا أعماله من رأى وأأّخر} فما ق ذلك سره حسن
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وأأن منه تبرأ أنه لو وأوأد وأغاظه ساءه قبيح من رأى وأأفرحه, وأما

ًا كان الذي لشيطانه يقال بعيد, كما أمد بينهما يكون في به مقروأن
بعد وأبينك بيني ليت {يا السوء فعل على جرأه الذي الدنيا, وأهو
ًا تعالى قال القرين}, ثم فبئس المشرقين ًا مؤكد ًا وأمهدد وأمتوعد
ًا جلله جل قال عقابه, ثم يخوفكم نفسه} أي الله {وأيحذركم مرجي

رؤوأف {وأالله لطفه من وأيقنطوا رحمته من ييئسوا لئل لعباده
وأقال نفسه حذرهم بهم رأفته البصري: من الحسن بالعباد} قال

صاراطه على يستقيموا أن لهم يحب بخلقه رحيم غيره: أي
الكريم. رسوله يتبعوا وأأن القويم وأدينه المستقيم

ُقْل ُتْم ِإن **  ّبوَن ُكن ّلَه ُتِح ِني ال ُعو ِب ّت ُكُم َفا ْب ِب ّلُه ُيْح ِفْر ال ْغ َي ُكْم َوأ ُكْم َل َب ُنو ُذ
ّلُه ٌءر َوأال ُفو ٌءم َغ ُقْل ّرِحي ْا *   ُعو ِطي ّلَه َأ ِإن َوأالّرُسوَل ال ْا ف ْو ّل َو ِإّن َت ّلَه َف َ ال ل
ِريَن ُيِحّب ِف َكا ْل  ا

هو وأليس الله محبة ادعى من كل على حاكمة الكريمة الَية هذه   
حتى المر نفس في دعواه في كاذب فإنه المحمدية الطريقة على
وأأفعاله أقواله جميع في النبوي المحمدي, وأالدين الشرع يتبع

وأسلم, عليه الله صالى الله رسول عن الصحيح في ثبت وأأحواله, كما
ً عمل «من قال أنه قال: {قل رد» وألهذا فهو أمرنا عليه ليس عمل
ما فوق لكم يحصل الله} أي يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن

الوأل, كما من أعظم إياكم, وأهو محبته وأهو إياه محبتكم من طلبتم
أن الشأن تحب, إنما أن الشأن الحكماء: ليس العلماء بعض قال

أنهم قوم السلف: زعم من وأغيره البصري الحسن َتحب. وأقال
الله تحبون كنتم إن {قل الَية, فقال بهذه الله الله, فابتلهم يحبون

علي أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال الله} وأقد يحببكم فاتبعوني
بن العلى عبد عن موسَى بن الله عبيد الطنافسي, حدثنا محمد بن

عنها, الله رضي عائشة عروأة, عن كثير, عن أبي بن يحيى أعين, عن
الحب إل الدين «وأهل وأسلم عليه الله صالى الله رسول قالت: قال

أبو فاتبعوني} قال الله تحبون كنتم إن تعالى: {قل الله قال وأالبغض
الحديث. منكر هذا العلى عبد زرعة

باتباعكم رحيم} أي غفور ذنوبكم, وأالله لكم تعالى: {وأيغفر قال ثم  
بركة من كله هذا لكم وأسلم, يحصل عليه الله صالى الرسول

ًا تعالى قال سفارته, ثم أطيعوا {قل وأعام خاص من أحد لكل آمر
يحب ل الله {فإن أمره عن خالفوا تولوا} أي فإن وأالرسول الله
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يحب ل كفر, وأالله الطريقة في مخالفته أن على الكافرين} فدل

وأيتقرب لله محب أنه نفسه في وأزعم ادعى بذلك, وأإن اتصف من
إلى الله وأرسول الرسل خاتم المي النبي الرسول يتابع حتى إليه

بل المرسلون بل النبياء كان لو وأالنس, الذي الثقلين: الجن جميع
في اتباعه, وأالدخول إل وأسعهم ما زمانه في منهم العزم أوألو

تعالى: {وأإذ قوله عند تقريره سيأتي شريعته, كما طاعته, وأاتباع
تعالى. الله شاء النبيين} الَية, إن ميثاق الله أخذ

ِإّن ّلَه **  َفَى ال َط َدَم اصْا ًا آ ُنوح ِهيَم َوأآَل َوأ ْبَرا َلى ِعْمَراَن َوأآَل ِإ َع
َلِميَن َعا ْل ّيًة ا ُذّر َها *   ْعُض ْعٍض ِمن َب ّلُه َب ٌءع َوأال ٌءم َسِمي ِلي  َع

الرض, فاصاطفى أهل سائر على البيوت هذه اختار أنه تعالى يخبر   
ملئكته, له روأحه, وأأسجد من فيه بيده, وأنفخ خلقه السلم عليه آدم

في له لما منها أهبطه الجنة, ثم شيء, وأأسكنه كل أسماء وأعلمه
ًا الحكمة, وأاصاطفى من ذلك رسول أوأل وأجعله السلم عليه نوح
لم ما لله با الوأثان, وأأشركوا الناس عبد الرض, لما أهل إلى بعثه
ًا, وأانتقم به ينزل قومه ظهراني بين مدته طالت لما له سلطان

ً الله إلى يدعوهم ًا ليل ًا, سر ًا, فلم وأنهار ًا, إل ذلك يزدهم وأجهار فرار
اتبعه من إل منهم ينج آخرهم, وألم عن الله عليهم, فأغرقهم فدعا
البشر سيد إبراهيم, وأمنهم آل به, وأاصاطفى الله بعثه الذي دينه على

عمران وأسلم, وأآل عليه الله صالى محمد الطلق على النبياء وأخاتم
مريم ابن عيسى أم عمران بنت مريم وأالد هو هذا بعمران وأالمراد

عمران الله: هو رحمه يسار بن إسحاق بن محمد السلم. قال عليه
بن عزاريا بْن يويم بن أحريق بن حزقيا بن ميشا أمون بن ياشم بن

بن أبيان بن إنشا بن يهفاشاط بن يازم بن أجريهو بن ياوأش بن أمصيا
من السلم عليه السلم, فعيسى عليهما داوأد بن سليمان بن رخيعم

تعالى, الله شاء النعام, إن سورة في بيانه سيأتي كما إبراهيم ذرية
الثقة. وأبه

ْذ ِإ َلِت **  ُة َقا َأ ّني َرّب ِعْمَراَن اْمَر َذْرُت ِإ ِني ِفي َما َلَك َن ْط ًا َب ُمَحّرر
ّبْل َق َت ّني َف ّنَك ِم ُع َأنَت ِإ ِليُم الّسِمي َع ْل َلّما ا َف َها *   ْت َع َلْت َوأَض ّني َرّب َقا ِإ

َهآ ُت ْع َثَى َوأَض ْن ّلُه ُأ َلُم َوأال ْع َعْت ِبَما َأ ْيَس َوأَض َل َكُر َوأ ّذ َثَى ال ْن ُ ّني َكال ِإ َها َوأ ُت ْي َسّم
َيَم ّني َمْر ِإ َها ِوأ ُذ َها ِبَك ُأِعي َت ّي ُذّر َطاِن ِمَن َوأ ْي ِم الّش  الّرِجي
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فاقوذ بنت حنة السلم, وأهي عليها مريم أم هي هذه عمران امرأة   

ًا تحمل, فرأت ل امرأة إسحاق: وأكانت بن محمد قال ًا يوم يزق طائر
ًا, فاستجاب يهبها أن تعالى الله الولد, فدعت فرخه, فاشتهت وألد

الحمل, تحققت منه, فلما زوأجها, فحملت دعاءها, فواقعها الله
ًا يكون أن نذرت ًا أي محرر ًا خالص بيت وألخدمة للعبادة مفرغ

ًا, فتقبل بطني في ما لك نذرت إني المقدس, فقالت: {رب محرر
بنيتي, وألم العليم لدعائي السميع العليم} أي السميع أنت إنك مني
ًا في ما تعلم تكن إني رب قالت وأضعتها {فلما ؟ أنثى أم بطنها: أذكر

تاء أنها التاء, على برفع وأضعت} قرىء بما أعلم وأالله أنثى وأضعتها
أنه التاء, على بتسكين قولها, وأقريء تمام من ذلك المتكلم, وأأن

وأالجلد القوة في كالنثى} أي الذكر وأجل, {وأليس عز الله قول من
دليل مريم} فيه سميتها {وأإني القصى المسجد وأخدمة العبادة في

شرع لنه السياق من الظاهر هو كما الولدة يوم التسمية جواز على
ًا, وأبذلك حكي قبلنا, وأقد من صالى الله رسول عن السنة ثبتت مقرر
أبي باسم سميته وألد الليلة لي «وألد قال حيث وأسلم عليه الله

بأخيه ذهب مالك بن أنس فيهما: أن ثبت إبراهيم» أخرجاه, وأكذلك
وأسماه فحنكه وأسلم عليه الله صالى الله رسول إلى أمه وألدته حين
ً البخاري: أن صاحيح الله, وأفي عبد لي وألد الله رسول قال: يا رجل

في الرحمن», وأثبت عبد وألدك «أسم قال ؟ أسميه فما وألد الليلة
ًا: أنه الصحيح عنه, فأمر ليحنكه, فذهل بابنه أسيد أبو جاءه لما أيض

عليه الله صالى الله رسول ذكر منزلهم, فلما إلى أبوه, فرده به
الحسن عن قتادة حديث المنذر, فأما سماه المجلس في وأسلم

وأسلم, عليه الله صالى الله رسول جندب, أن بن سمرة عن البصري
وأيحلق سابعه, وأيسمى يوم عنه بعقيقته, يذبح رهين غلم «كل قال

اللفظ, بهذا الترمذي السنن, وأصاححه وأأهل أحمد روأاه رأسه» فقد
َدّمى, وأهو ُي أعلم. وأأحفظ, وأالله أثبت وأروأي: وأ

صالى الله رسول أن النسب كتاب في بكار بن الزبير روأاه ما وأكذا
إبراهيم, وأسماه سابعه يوم إبراهيم وألده عن وأسلم, عق عليه الله

على لحمل صاح الصحيح, وألو في لما مخالف يثبت, وأهو ل فإسناده
َهَر أنه ًا أعلم, وأقوله يومئذ, وأالله بذلك اسمه َأْش مريم أم عن إخبار
الرجيم} أي الشيطان من وأذريتها بك أعيذها {وأإني قالت أنها

وألدها وأهو ذريتها الشيطان, وأعوذت شر من وأجل عز بالله عوذتها
الرزاق: عبد قال ذلك, كما لها الله السلم, فاستجاب عليه عيسى

هريرة, قال: قال أبي المسيب, عن ابن الزهري, عن عن معمر أنبأنا
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يولد, حين الشيطان مسه إل يولد مولود من «ما الله رسول

ًا فيستهل هريرة: أبو يقول وأابنها» ثم مريم إياه, إل مسه من صاارخ
الرجيم}, الشيطان من وأذريتها بك أعيذها {وأإني شئتم إن اقرءوأا

الفرج, بن أحمد عن جرير ابن الرزاق, وأروأاه عبد حديث من أخرجاه
النبي هريرة, عن أبي سلمة, عن أبي عن الزهري بقية, عن عن

العمش قيس, عن حديث من بنحوه, وأروأى وأسلم عليه الله صالى
عليه الله صالى الله رسول هريرة, قال: قال أبي صاالح, عن أبي عن

ًة الشيطان عصره وأقد إل مولود من «ما وأسلم عصرتين, إل أوأ عصر
وأسلم عليه الله صالى الله رسول قرأ وأمريم» ثم مريم ابن عيسى
العلء حديث الرجيم} وأمن الشيطان من وأذريتها بك أعيذها {وأإني

ابن الطاهر, عن أبي عن مسلم هريرة, وأروأاه أبي عن أبيه عن
هريرة. وأروأاه أبي يونس, عن أبي الحارثا, عن بن عمروأ وأهب, عن

ًا, عن وأهب ابن ِعّل, عن مولى عجلن ذئب, عن أبي ابن أيض المْشَم
بن الله عبد بن يزيد إسحاق, عن بن محمد هريرة. وأروأاه أبي

بأصال وأسلم عليه الله صالى النبي هريرة, عن أبي قسيط, عن
عبد ربيعة, عن بن جعفر سعد, عن بن الليث روأاه الحديث. وأهكذا

الله رسول هريرة: قال أبو العرج, قال: قال هرمز بن الرحمن
حين جنبه في الشيطان يطعن آدم بني «كل وأسلم عليه الله صالى
الحجاب». في يطعن, فطعن مريم, ذهب ابن عيسى إل أمه تلده

َها َل ّب َق َت َف َها **  ّب ُبوٍل َر َق َها َحَسٍن ِب َت َب أن
َ ًا َوأ َبات ًا َن َها َحَسن َل ّف َك ّيا َوأ ِر َك ّلَما َز ُك

َها َدَخَل ْي َل ّيا َع ِر َك ْلِمْحَراَب َز َد ا َها َوأَج َد ًا ِعن َيُم َقاَل ِرْزق ّنَى َيَمْر َذا َلِك َأ َهـ
َلْت َو َقا ِد ِمْن ُه ِه ِعن ّل ّلَه إّن ال ُق ال ُء َمن َيْرُز ِر َيَشآ ْي َغ  ِحَساٍب ِب

ًا {أنبتها نذيرة, وأأنه أمها من تقبلها أنه ربنا يخبر    ًا}, أي نبات حسن
ً جعلها ًا شكل ًا مليح ًا, وأيسر وأمنظر القبول, وأقرنها أسباب لها بهيج

قال وأالدين, فلهذا وأالخير العلم منهم تتعلم عباده من بالصالحين
َفلها َك ّفلها زكريا} وأفي {وأ الفاء, وأنصب زكريا} بتشديد قراءة: {وأك

ً جعله المفعولية, أي على زكريا ذلك إسحاق: وأما ابن لها. قال كافل
جدب, سنة أصاابتهم إسرائيل بني غيره: أن يتيمة. وأذكر كانت أنها إل

أعلم. وأإنما  وأالله¹القولين بين منافاة لذلك, وأل مريم زكريا فكفل
ًا منه لسعادتها, لتقتبس كافلها زكريا كون الله قدر ًا علم ًا جم نافع

ً ًا, وألنه وأعمل وأابن إسحاق ابن ذكره ما على خالتها زوأج كان صاالح
بيحيى «فاذا الصحيح في وأرد أختها, كما وأغيرهما, وأقيل: زوأج جرير
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ذلك إسحاق ابن ذكره ما على يطلق الخالة» وأقد ابنا وأهما وأعيسى

ًا ًا, فعلى أيض الصحيح في ثبت وأقد خالتها حضانة في كانت هذا توسع
أن حمزة بنت عمارة في قضى وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن

«الخالة طالب, وأقال أبي بن جعفر امرأة خالتها حضانة في تكون
عبادتها, محل في وأجللتها سيادتها عن تعالى أخبر الم», ثم بمنزلة
ًا}. قال عندها وأجد المحراب زكريا عليها دخل {كلما فقال رزق

النخعي وأإبراهيم الشعثاء وأأبو جبير بن وأسعيد وأعكرمة مجاهد
وأالسدي: يعني العوفي وأعطية أنس بن وأالربيع وأقتادة وأالضحاك

الصيف. في الشتاء الشتاء, وأفاكهة في الصيف فاكهة عندها وأجد
ًا} أي عندها {وأجد مجاهد وأعن ًا, أوأ رزق ًا علم علم, فيها قال: صاحف
الوألياء. كرامات على دللة وأفيه أصاح حاتم, وأالوأل أبي ابن روأاه
يا {قال عندها هذا زكريا رأى كثيرة, فإذا نظائر لهذا السنة وأفي
عند من هو {قالت ؟ هذا لك أين من يقول هذا} أي لك أنى مريم
يعلى: أبو الحافظ حساب}. وأقال بغير يشاء من يرزق الله إن الله

بن الله عبد حدثنا صاالح بن الله عبد زنجلة, حدثنا بن سهل حدثنا
الله صالى الله رسول جابر, أن المنكدر, عن بن محمد لهيعة, عن

ًا وأسلم, أقام عليه ًا يطعم لم أيام عليه, فطاف ذلك شق حتى طعام
ًا, فأتى منهن وأاحدة عند يجد أزوأاجه, فلم منازل في فاطمة شيئ

ـ وأالله ؟» قالت: ل جائع آكله, فإني شيء عندك هل بنية «يا فقال
برغيفين لها جارة إليها عندها, بعثت من خرج ـ, فلما وأأمي أنت بأبي

لها, وأقالت: وأالله جفنة في منها, فوضعته لحم, فأخذته وأقطعة
وأمن نفسي على وأسلم عليه الله صالى الله رسول بهذا لوأثرن

ًا عندي, وأكانوا ًا طعام, فبعثت شبعة إلى محتاجين جميع أوأ حسن
ًا له: إليها, فقالت وأسلم, فرجع عليه الله صالى الله رسول إلى حسين

بنية». يا «هلمي لك. قال فخبأته بشيء الله أتى قد وأأمي أنت بأبي
ًا مملوءة هي عنها, فإذا بالجفنة, فكشف قالت: فأتيته ًا, خبز وألحم

الله الله, فحمدت من بركة أنها وأعرفت بهت إليها نظرت فلما
وأقال الله حمد رآه الله, فلما رسول إلى وأقدمته نبيه على وأصاليت

الله الله, إن عند من {هو أبت قالت: يا بنية» ؟ يا هذا لك أين «من
الذي الله «الحمد وأقال الله حساب} فحمد بغير يشاء من يرزق
رزقها إذا كانت إسرائيل, فإنها بني نساء بسيدة شبيهة بنية يا جعلك

ًا الله من يرزق الله الله, إن عند من عنه, قالت: هو وأسئلت شيئ
إلى وأسلم عليه الله صالى الله رسول حساب» فبعث بغير يشاء

وأفاطمة علي وأسلم, وأأكل عليه الله صالى الله رسول أكل علي, ثم
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بيته وأأهل وأسلم عليه الله صالى النبي أزوأاج وأجميع وأحسين وأحسن

ًا, قالت: وأبقيت شبعوا حتى هي, قالت: فأوأسعت كما الجفنة جميع
ًا بركة فيها الله الجيران, وأجعل جميع على ببقيتها ًا. وأخير كثير

ِلَك َنا ُه َعا **  ّيا َد ِر َك ّبُه َز ْنَك ِمن ِلي َهْب َرّب َقاَل َر ُد ّيًة ّل َبًة ُذّر ّي ّنَك َط ِإ
ُع ِء َسِمي َعآ ّد ْتُه ال َد َنا َف َكُة *   ِئ ْلَملَ َو ا ُه ٌءم َوأ ِئ ّلي َقا ْلِمْحَراِب ِفي ُيَص ّلَه َأّن ا ال

َبّشُرَك َيـَى ُي َيْح ًا ِب ّدق ٍة ُمَص ِلَم َك ِه ّمَن ِب ّل ًا ال ّيد ًا َوأَس ًا َوأَحُصور ّي ِب َن ّمَن َوأ
ِلِحيَن َقاَل الّصا ّنَى َرّب *   ُكوُن َأ ٌءم ِلي َي َ ْد ُغل َق ِني َوأ َغ َل َبُر َب ِك ْل ِتي ا َأ َوأاْمَر

ٌءر ِق ِلَك َقاَل َعا َذ ّلُه َك َعُل ال ْف ُء َما َي َقاَل َيَشآ َعْل َرّب *   َيًة ّلَي اْج ُتَك َقاَل آ َي آ
ّ ّلَم َأل َك ّناَس ُت َثَة ال َ ٍم َثل ّيا ّ َأ ًا ِإل ُكر َرْمز ْذ ّبَك َوأا ًا ّر ِثير ّبْح َك َعِشّي َوأَس ْل ِبا

ِر َكا ْب ِل  َوأا
فاكهة السلم عليها مريم يرزق الله أن السلم عليه زكريا رأى لما   

الولد في حينئذ الشتاء, طمع في الصيف وأفاكهة الصيف في الشتاء
ًا وأكان ًا شيخ ًا, وأكانت الرأس وأاشتعل العظم منه وأهن قد كبير شيب

ًا, لكنه كبيرة ذلك مع امرأته نداء وأناداه ربه سأل كله هذا مع وأعاقر
ًا, وأقال طيبة} أي {ذرية عندك من لدنك} أي من لي هب {رب خفي

ًا ًا وألد وأهو الملئكة تعالى: {فنادته الدعاء}. قال سميع {إنك صاالح
ًا الملئكة خاطبته المحراب} أي في يصلي قائم ًا, شفاه خطاب

وأمجلس خلوته وأمحل عبادته محراب في يصلي قائم وأهو أسمعته
الله {أن الملئكة به بشرته عما تعالى أخبر وأصالته. ثم مناجاته
قتادة يحيى. قال اسمه صالبك من لك يوجد بولد بيحيى} أي يبشرك

ًا باليمان. وأقوله أحياه الله لن يحيى سمي وأغيره: إنما {مصدق
الحسن عباس, وأقال ابن عن وأغيره العوفي الله}. روأى من بكلمة
أنس بن وأالربيع وأالسدي الشعثاء وأأبو وأمجاهد وأعكرمة وأقتادة

ًا الَية هذه في وأغيره وأالضحاك بعيسى الله} أي من بكلمة {مصدق
مريم. ابن بعيسى صادق من أوأل أنس: هو بن الربيع مريم. وأقال ابن

عباس ابن جريج: قال ابن وأمنهاجه. وأقال سننه قتادة: وأعلى وأقال
ًا قوله في ابني وأعيسى يحيى الله}, قال: كان من بكلمة {مصدق

يسجد بطني في الذي أجد لمريم: إني تقول يحيى أم خالة, وأكانت
أمه, بطن في له تصديقه بعيسى تصديقه بطنك, فذلك في للذي
عيسى من أكبر عيسى, وأهو الله عيسى, وأكلمة صادق من أوأل وأهو
ًا. السدي قال السلم, وأهكذا عليه أيض
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ًا} قال   بن وأسعيد وأقتادة أنس بن وأالربيع العالية أبو قوله: {وأسيد

ًا وأغيرهم: الحكيم. قال جبير وأالعبادة. وأقال العلم في قتادة: سيد
بن سعيد التقي. قال الحكيم وأالضحاك: السيد وأالثوري عباس ابن

وأدينه. خلقه في عطية: السيد العالم. وأقال الفقيه المسيب: هو
الشريف. زيد: هو ابن الغضب. وأقال يغلبه ل الذي عكرمة: هو وأقال
وأجل. عز الله على الكريم وأغيره: هو مجاهد وأقال

ًا} روأي   وأمجاهد عباس وأابن مسعود ابن عن وأقوله: {وأحصور
قالوا: العوفي, أنهم وأعطية الشعثاء وأأبي جبير بن وأسعيد وأعكرمة

ل الذي أنس: هو بن وأالربيع العالية أبي النساء. وأعن يأتي ل الذي
أبي ابن له. وأقال ماء وأل له وألد ل الذي الضحاك: هو وأقال له يولد

قابوس, عن جرير المغيرة, أنبأنا بن يحيى أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
روأى الماء. وأقد ينزل ل الحصور: الذي في عباس ابن أبيه, عن عن
ًا هذا في حاتم أبي ابن ًا حديث ًا, فقال: حدثنا غريب محمد جعفر أبو جد
ابن يعني عباد سليمان, حدثنا بن سعيد البغدادي, حدثني غالب بن

ـ العاص ابن المسيب, عن بن سعيد سعيد, عن بن يحيى العوام, عن
قوله: في وأسلم عليه الله صالى النبي عن ـ عمروأ أوأ الله عبد يدري ل

ًا ًا} قال: ثم {وأسيد ًا تناوأل وأحصور «كان الرض, فقال من شيئ
سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال هذا» ثم مثل ذكره
سعيد سمع النصاري, أنه سعيد بن يحيى عن القطان سعيد بن يحيى

من أحد العاصايقول: ليس بن عمروأ بن الله عبد المسيب, عن بن
ًا سعيد قرأ زكريا. ثم بن يحيى غير بذنب يلقاه ل الله خلق {وأسيد

ًا} ثم ًا أخذ وأحصور ذكره كان من الرض, فقال: الحصور من شيئ
السبابة, فهذا أصابعه بطرف القطان سعيد بن يحيى ذي. وأأشار مثل

ًا أصاح موقوف وأالله نظر المرفوع صاحة وأفي بل المرفوع من إسناد
السمناني, داوأد بن أحمد تفسيره: حدثنا في المنذر ابن أعلم. وأروأاه

سعيد, عن بن يحيى مسهر, عن بن علي سعيد, حدثنا بن سويد حدثنا
العاص, قال: بن عمروأ بن الله عبد المسيب, قال: سمعت بن سعيد
ذا إل الله يلقى عبد من «ما وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال
ًا يقول الله زكريا, فإن بن يحيى إل ذنب ًا} قال: {وأسيد وأحصور

حاتم: أبي ابن بأنملته, وأقال الثوب» وأأشار هدبة مثل ذكره «وأإنما
قال: المرادي سلمة بن وأمحمد حماد بن عيسى أبي, حدثنا حدثنا
بن محمد عن سعد بن الليث عن المقري سليمان بن حجاج حدثنا

صالى النبي أن هريرة أبي صاالح, عن أبي القعقاع, عن عن عجلن
شاء إن عليه يعذبه بذنب الله يلقى آدم ابن «كل قال وأسلم عليه الله
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ًا كان فإنه زكريا بن يحيى يرحمه, إل أوأ ًا سيد ًا وأحصور من وأنبي

من قذاة إلى وأسلم عليه الله صالى النبي أهوى الصالحين» ثم
القذاة». هذه مثل ذكره وأقال: «وأكان الرض, فأخذها

تعالى الله ثناء أن الشفاء: اعلم كتابه في عياض القاضي قال وأقد  
ًا} ليس كان أنه يحيى على ًا كان إنه بعضهم قاله كما {حصور أوأ هيوب

العلماء, وأقالوا: المفسرين, وأنقاد حذاق هذا أنكر قد له, بل ذكر ل
أنه معناه السلم, وأإنما عليهم بالنبياء تليق وأعيب, وأل نقيصة هذه

ًا عنها. وأقيل ُحِصر كأنه يأتيها ل الذنوب, أي من معصوم نفسه مانع
من لك بان النساء, وأقد في شهوة له ليست الشهوات. وأقيل من
كونها في الفضل نقص, وأإنما النكاح على القدرة عدم أن هذا

وأجل عز الله من بكفاية كعيسى, أوأ بمجاهدة إما يمنعها موجودة, ثم
بالواجب عليها, وأقام قدر من حق في هي السلم, ثم عليه كيحيى

عليه الله صالى نبينا درجة عليا, وأهي درجة ربه عن تشغله فيها, وألم
عبادة ذلك زاده ربه, بل عبادة عن كثرتهن يشغله لم الذي وأسلم

صارح قد إياهن, بل وأهدايته لهن وأإكسابه عليهن وأقيامه بتحصينهن
غيره, دنيا حظوظ من كانت هو, وأإن دنياه حظوظ من ليست أنها

ليحيى مدح أنه لفظه. وأالمقصود دنياكم» هذا من إلّي فقال: «حبب
وأغيره: أنه هو قاله كما معناه النساء, بل يأتي ل أنه ليس حصور بأنه

بالنساء تزوأيجه من ذلك يمنع وأالقاذوأرات, وأل الفواحش عن معصوم
دعاء من له النسل وأجود يفهم قد وأإيلدهن, بل وأغشيانهن الحلل
قال: طيبة} كأنه ذرية لدنك من لي قال: {هب حيث المتقدم زكريا
ًا أعلم. وأتعالى سبحانه وأعقب, وأالله وأنسل ذرية له وألد

ًا   بعد يحيى بنبوة ثانية بشارة الصالحين} هذه من وأقوله: {وأنبي
رادوأه {إنا موسى لم الوألى, كقوله من أعلى بولدته, وأهي البشارة

هذه السلم عليه زكريا تحقق المرسلين} فلما من وأجاعلوه إليك
أنى رب {قال الكبر بعد منه الولد وأجود من يتعجب البشارة, أخذ

الملك قال} أي عاقر وأامرأتي الكبر بلغني وأقد غلم لي يكون
يعجزه عظيم, ل الله أمر هكذا يشاء} أي ما يفعل الله {كذلك

أستدل علمة آية} أي لي اجعل رب أمر, {قال يتعاظمه شيء, وأل
إل أيام ثلثة الناس تكلم أل آيتك {قال مني الولد وأجود على بها

ًا} أي في صاحيح, كما سوي أنك مع النطق تستطيع ل إشارة رمز
في وأالتسبيح وأالتكبير الذكر بكثرة أمر سويا} ثم ليال قوله: {ثلثا

وأالبكار}. بالعشي وأسبح كثيرا ربك تعالى: {وأاذكر الحال, فقال هذه
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مريم, إن سورة أوأل في المقام هذا بسط في آخر طرف وأسيأتي

تعالى. الله شاء

ْذ ِإ َوأ َلِت **  َكُة َقا ِئ َ ْلَمل َيُم ا ّلَه ِإّن َيَمْر َفاِك ال َط ّهَرِك اصْا َط َطَفاِك َوأ َوأاصْا
َلَى ِء َع َلِميَن ِنَسآ َعا ْل َيُم ا َيَمْر ِتي *   ُن ْق ّبِك ا ِدي ِلَر ِعي َوأاْسُج َك َع َوأاْر َم

ِعيَن ِك ِلَك الّرا َذ ِء ِمْن *   َبآ َن ْيِب َأ َغ ْل ِه ا َليَك ُنوِحي ِهْم ُكنَت َوأَما ِإ ْي َد ْذ َل ُقون ِإ ْل ُي
ُهْم ْقلََم ُهْم َأ ّي أ

ُفُل َ ْك َيَم َي ْنَت َوأَما َمْر ِهْم ُك ْي َد ْذ َل َتِصُموَن ِإ  َيْخ
السلم عليها مريم الملئكة به خاطبت بما تعالى الله من إخبار هذا   

لكثرة اختارها أي اصاطفاها قد الله بذلك, أن لهم الله أمر عن
وأالوساوأس, الكدار من وأطهارتها وأشرفها وأزهادتها عبادتها

ًا وأاصاطفاها عبد العالمين, قال نساء على لجللتها مرة بعد مرة ثاني
قوله المسيب, في بن سعيد الزهري, عن عن معمر الرزاق: أنبأنا
العالمين} نساء على وأاصاطفاك وأطهّرك اصاطفاك الله تعالى: {إن

وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن يحدثا هريرة أبو قال: كان
صاغره, في وألد على قريش, أحناء نساء البل ركبن نساء «خير
ًا عمران بنت مريم تركب يده, وألم ذات في زوأج على وأرعاة بعير

محمد عن روأاه مسلم, فإنه سوى الوجه هذا من يخرجه قط» وألم
بن هشام به, وأقال الرزاق عبد عن حميد, كلهما بن وأعبد رافع بن

طالب أبي بن علي جعفر, عن بن الله عبد أبيه, عن عروأة, عن
يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنه, قال: سمعت الله رضي
خويلد» بنت خديجة نسائها عمران, وأخير بنت مريم نسائها «خير

الترمذي: مثله, وأقال به هشام حديث من الصحيحين في أخرجاه
قتادة, معمر, عن الرزاق, حدثنا عبد زنجويه, حدثنا بن بكر أبو حدثنا

من «حسبك قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أنس, أن عن
بنت خويلد, وأفاطمة بنت عمران, وأخديجة بنت مريم العالمين نساء

عبد وأصاححه, قال الترمذي به فرعون» تفرد امرأة محمد, وأآسية
يحدثا البناني ثابت أبيه, قال: كان الرازي, عن جعفر أبي بن الله
«خير وأسلم, قال عليه الله صالى الله رسول مالك, أن بن أنس عن

فرعون, امرأة عمران, وأآسية بنت أربع: مريم العالمين نساء
مردوأيه, ابن الله» روأاه رسول بنت خويلد, وأفاطمة بنت وأخديجة

أبيه, قرة, عن بن معاوأية شعبة, عن طريق من مردوأيه ابن وأروأى
كثير, الرجال من «كمل وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال

امرأة عمران, وأآسية بنت ثلثا: مريم إل النساء من يكمل وألم
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كفضل النساء على عائشة خويلد, وأفضل بنت فرعون, وأخديجة

المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن الطعام». وأقال سائر على الثريد
مرة مرة, سمعت بن عمروأ شعبة, حدثنا العسقلني, حدثنا آدم

الله رسول الشعري, قال: قال موسى أبي عن الهمداني, يحدثا
النساء من يكمل كثير, وألم الرجال من «كمل وأسلم عليه الله صالى

إل الجماعة أخرجه فرعون». وأقد امرأة عمران, وأآسية بنت مريم إل
الرجال من «كمل البخاري به, وألفظ شعبة عن طرق من داوأد أبا

بنت فرعون, وأمريم امرأة آسية إل النساء من يكمل كثير, وألم
سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل عمران, وأإن

قصة في وأألفاظه الحديث هذا طرق استقصيت الطعام». وأقد
الحمد وأالنهاية, وألله البداية كتابنا في السلم عليه مريم ابن عيسى

العبادة بكثرة أمروأها أنهم الملئكة عن تعالى أخبر وأالمنة. ثم
من بها الله يريد العمل, لما في وأالدأب وأالسجود وأالركوع وأالخشوع

الدارين في لها, وأرفعة محنة فيه مما وأقضاه الله قدره الذي المر
ًا منها خلق العظيمة, حيث قدرته من فيها الله أظهر بما غير من وألد

مع وأاركعي لربك, وأاسجدي اقنتي مريم تعالى: {يا أب, فقال
تعالى: {بل قال خشوع, كما في الطاعة فهو القنوت الراكعين} أما

حاتم: أبي ابن قال قانتون}. وأقد له كل وأالرض السموات في ما له
بن عمروأ وأهب, أخبرني ابن العلى, أخبرنا عبد بن يونس حدثنا

ًا الحارثا, أن سعيد, أبي الهيثم, عن أبي عن حدثه السمح أبا دراج
القرآن في حرف « كل وأسلم, قال عليه الله صالى الله رسول عن

لهيعة ابن طريق من جرير ابن الطاعة». وأروأاه فهو القنوت فيه يذكر
السلم عليها مريم مجاهد: كانت نكارة. وأقال به, وأفيه دراج عن

الصلة, يعني في الركود طول هو وأالقنوت كعباها تتورم حتى تقوم
ً الحسن: يعني لربك} قال اقنتي مريم تعالى: {يا الله لقول امتثال
وأقال منهم كوني الراكعين} أي مع وأاركعي لربك, {وأاسجدي اعبدي

نزل وأقائمة, حتى وأساجدة راكعة محرابها في الوأزاعي: ركدت
الحافظ ذكر وأأرضاها. وأقد عنها الله رضي قدميها في الصافر الماء
الكديمي, وأفيه يونس بن محمد طريق من ترجمتها في عساكر ابن

مسلم, عن بن الوليد بري, حدثنا بن بحر بن علي مقال: حدثنا
لربك اقنتي مريم {يا قوله كثير, في أبي بن يحيى الوأزاعي, عن

عينيها. وأذكر في الصافر الماء نزل حتى وأاسجدي} قال: سجدت
ابن عن ضمرة العزيز, حدثنا عبد بن الحسن الدنيا: حدثنا أبي ابن

قال ليلة. ثم كل في السلم, تغتسل عليها مريم شوذب, قال: كانت
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الغيب أنباء من {ذلك المر جلية على أطلعه ما بعد لرسوله تعالى
أيهم أقلمهم يلقون إذ لديهم كنت {وأما عليك نقصه إليك} أي نوحيه
يا عندهم كنت ما يختصمون} أي إذ لديهم كنت وأما مريم يكفل
ذلك على الله أطلعك بل جرى عما معاينة عنهم فتخبرهم محمد
مريم شأن في اقترعوا حين أمرهم من كان لما وأشاهد حاضر كأنك
القاسم, جرير: حدثنا ابن الجر. قال في لرغبتهم يكفلها, وأذلك أيهم

بزة, أبي بن القاسم جريج, عن ابن عن حجاج الحسين, حدثني حدثنا
بها, خرجت عكرمة, قال: ثم عن بكر عكرمة, وأأبي عن أخبره أنه

هاروأن بن الكاهن بني إلى خرقها تحملها, في بمريم مريم أم يعني
المقدس بيت في يلون يومئذ السلم, قال: وأهم عليهما موسى أخي

النذيرة, فإني هذه لهم: دوأنكم الكعبة, فقالت من الحجبة يلي ما
بيتي, إلى أردها ل حائض, وأأنا الكنيسة يدخل أنثى, وأل حررتها, وأهي
الصلة, وأصااحب في يؤمهم عمران إمامنا, وأكان ابنة فقالوا: هذه

تطيب تحتي, فقالوا: ل خالتها فإن لي زكريا: ادفعوها قرباننا, فقال
التي بأقلمهم عليها اقترعوا حين إمامنا, فذلك ابنة أنفسنا, هي

ًا عكرمة ذكر وأقد فكفلها زكريا التوراة, فقرعهم بها يكتبون أيض
في بعضهم حديث وأاحد, دخل وأغير أنس بن وأالريبع وأقتادة وأالسدي

يلقوا أن على هنالك الردن, وأاقترعوا نهر إلى ذهبوا بعض, أنهم
َية في يثبت فأيهم أقلمهم أقلمهم, كافلها, فألقوا فهو الماء َجْر

ًا ذهب إنه وأيقال ثبت فإنه زكريا قلم إل الماء فاحتملها يشق صااعد
وأإمامهم وأعالمهم وأسيدهم كبيرهم ذلك مع الماء, وأكان جرية

النبيين. سائر وأعلى عليه وأسلمه الله وأنبيهم, صالوات

ْذ ِإ َلِت **  َكُة َقا ِئ ْلَملَ َيُم ا ّلَه ِإّن َيَمْر َبّشُرِك ال ٍة ُي ِلَم َك ْنُه ِب ْلَمِسيُح اْسُمُه ّم ا
ْبُن ِعيَسى َيَم ا ًا َمْر َيا ِفي َوأِجيه ْن ّد ِة ال ِبيَن َوأِمَن َوأالَِخَر َقّر ْلُم ّلُم ا َك ُي َوأ   *
ّناَس ِد ِفي ال ْه ْلَم ً ا ْهل َك ِلِحيَن َوأِمَن َوأ َلْت الّصا َقا ّنَى َرّب *   ُكوُن َأ ِلي َي

ٌءد َل َلْم َوأ ِني َوأ ٌءر َيْمَسْس ِلَك َقاَل َبَش َذ ّلُه َك ُق ال ُل ُء َما َيْخ َذا َيَشآ ًا َقَضَى ِإ َأْمر

ّنَما ِإ ُقوُل َف ُكوُن ُكْن َلُه َي َي  َف
وألد منها سيوجد بأن السلم عليها لمريم الملئكة من بشارة هذه   

إن مريم يا الملئكة قالت تعالى: {إذ الله كبير. قال شأن له عظيم
الله, أي من بكلمة وأجوده يكون بولد منه} أي بكلمة يبشرك الله

ًا تفسير فيكون, وأهذا له: كن يقول الله} من بكلمة قوله: {مصدق
ابن عيسى المسيح {اسمه بيانه سبق ما على الجمهور ذكر كما
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ًا يكون مريم} أي بذلك المؤمنون الدينا, وأيعرفه في بهذا مشهور

كان سياحته. وأقيل: لنه السلف: لكثرة بعض المسيح, قال وأسمي
ًا مسح إذا كان لهما, وأقيل: لنه أخمص القدمين, ل مسيح من أحد

مريم} ابن تعالى. وأقوله: {عيسى الله برىء, بإذن العاهات ذوأي
ًا أب ل حيث أمه إلى نسبة وأمن وأالَخرة الدنيا في له. {وأجيه

الله يوحيه بما الدنيا في الله عند وأمكانة وأجاهة له المقربين} أي
به, الله منحه مما ذلك وأغير الكتاب من عليه وأينزله الشريعة من إليه

أسوة منه فيه, فيقبل له يأذن فيمن الله عند يشفع الَخرة الدار وأفي
أجمعين, وأعليهم عليه وأسلمه الله العزم, صالوات أوألي من بإخوانه

الله عبادة إلى يدعو وأكهلً} أي المهد في الناس وأقوله: {وأيكلم
كهولته حال وأآية, وأفي صاغره, معجزة حال في له شريك ل وأحده
وأعمله, له قوله في الصالحين} أي {وأمن بذلك إليه الله يوحي حين
عبد بن يزيد إسحاق: عن بن محمد صاالح. قال وأعمل صاحيح علم
هريرة, قال: قال أبي شرحبيل, عن بن محمد قسيط, عن بن الله

إل صاغره في مولود تكلم «ما وأسلم عليه الله صالى الله رسول
يحيى الصقر أبو حاتم: حدثنا أبي ابن جريج» وأقال وأصااحب عيسى

يعني جرير المروأزي, حدثنا يعني الحسين قزعة, حدثنا بن محمد بن
عليه الله صالى النبي هريرة, عن أبي محمد, عن حازم, عن ابن

في كان ثلثة: عيسى, وأصابي إل المهد في يتكلم «لم وأسلم, قال
عن بذلك لها الملئكة بشارة سمعت آخر» فلما جريج, وأصابي زمن
وألم وألد لي يكون أنى {رب مناجاتها في وأجل, قالت عز الله

بذات لست وأأنا مني الولد هذا يوجد كيف ؟} تقول بشر يمسسني
ًا أتزوأج, وألست أن عزمي من زوأج, وأل لها فقال ؟ لله حاشا بغي

يخلق الله {كذلك السؤال ذلك جواب في وأجل عز الله عن الملك
ههنا شيء, وأصارح يعجزه ل عظيم الله أمر هكذا يشاء} أي من

زكريا, بل قصة في يقل: يفعل, كما يشاء} وألم ما بقوله: {يخلق
بقوله: ذلك شبهة, وأأكد لمبطل يبقى لئل يخلق أنه على ههنا نص
ًا قضى {إذا ًا يتأخر فل فيكون} أي كن له يقول فإنما أمر بل شيئ
كلمح وأاحدة إل أمرنا كقوله: {وأما مهلة بل المر عقيب يوجد

الشيء ذلك فيكون فيها مثنوية ل وأاحدة مرة نأمر إنما بالبصر} أي
ًا بالبصر. كلمح سريع
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ّلُمُه َع ُي َوأ َتاَب **  ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح َة َوأا ْوَرا ّت ْنِجيَل َوأال ِل ً َوأا َوأَرُسول َلَى *   ِنَي ِإ َب

ِئيَل ّني ِإْسَرا ْد َأ ُكْم َق ُت ْئ ٍة ِج َي ُكْم ّمن ِبآ ّب ِنَي ّر ُق َأ ُل ُكْم َأْخ ّطيِن ّمَن َل ِة ال َئ ْي َه َك
ِر ْي ّط ُفُخ ال َأن ِه َف ُكوُن ِفي َي ًا َف ْير ْذِن َط ِإ ِه ِب ّل ُء ال ِرى ْب ُأ ْكَمَه َوأ ْبَرَص ال وأال

ِيـي ُأْح َتَى َوأ ْو ْلَم ْذِن ا ِإ ِه ِب ّل ُكْم ال ُئ ّب َن ُأ ُلوَن ِبَما َوأ ُك ْأ ّدِخُروأَن َوأَما َت ُكْم ِفي َت ِت ُيو ُب
ِلَك ِفي ِإّن َيًة َذ َ ُكْم ل ُتم ِإن ّل ِنيَن ُكن ْؤِم ًا ّم ّدق َوأُمَص ْيَن ّلَما *   ّي َب َد ِمَن َي

ِة ْوَرا ّت ُكم َوألُِحّل ال ْعَض َل ِذي َب ّل ُكْم ُحّرَم ا ْي َل ُكْم َع ُت ْئ ٍة َوأِج َي ُكْم ّمن ِبآ ّب ّر
ْا ُقو ّت ّلَه َفا ُعوِن ال ِطي َأ ِإّن َوأ ّلَه *   ّبي ال ُكْم َر ّب ُه َوأَر ُدوأ ُب ْع َذا َفا ٌءط َهـ صِاَرا

ٌءم ِقي َت  ّمْس
ًا تعالى يقول    عيسى بابنها لمريم الملئكة بشارة تمام عن مخبر

المراد أن وأالحكمة}, الظاهر {الكتاب يعلمه الله السلم: أن عليه
البقرة, سورة في تفسيرها تقدم الكتابة, وأالحكمة ههنا بالكتاب

بن موسى على أنزل الذي الكتاب هو وأالنجيل}, فالتوراة وأ{التوراة
السلم. عليهما مريم ابن عيسى على أنزل الذي عمران, وأالنجيل

ً هذا يحفظ السلم عليه عيسى كان وأقد إلى وأهذا, وأقوله: {وأرسول
ً يجعله إسرائيل} أي بني ً بني إلى رسول {أني لهم إسرائيل, قائل
الطير كهيئة الطين من لكم أخلق ربكم, أني من بآية جئتكم قد

ًا فيكون فيه فأنفخ من يفعل, يصور كان الله} وأكذلك بإذن طير
ًا فيطير فيه ينفخ طير, ثم شكل الطين وأجل, الذي عز الله بإذن عيان
الكمه} قيل: أنه {وأأبرىء أرسله أنه على تدل له معجزة هذا جعل
ًا يبصر الذي بالعكس. وأقيل: العشى. وأقيل ليلً, وأقيل يبصر وأل نهار

في أبلغ أشبه, لنه وأهو أعمى يولد الذي العمش. وأقيل: هو
الموتى {وأالبرص} معروأف, {وأأحيي التحدي في وأأقوى المعجزة

بما النبياء من نبي كل الله العلماء: بعث من كثير الله} قال بإذن
السلم عليه موسى زمان على الغالب زمانه, فكان أهل يناسب
وأحيرت البصار بهرت بمعجزة الله السحرة, فبعثه وأتعظيم السحر

للسلم, انقادوأا الجبار العظيم عند من أنها استيقنوا سحار, فلما كل
في السلم, فبعث عليه عيسى البرار. وأأما الله عباد من وأصااروأا

سبيل ل بما الَيات من فجاءهم الطبيعة علم وأأصاحاب الطباء زمن
ًا يكون أن إل إليه لحد أين الشريعة, فمن شرع الذي من مؤيد

وأالبرص, الكمه مداوأاة على الجماد, أوأ إحياء على قدرة للطبيب
الله صالى محمد التناد. وأكذلك يوم إلى رهين قبره في هو من وأبعث
الشعراء, وأنحارير وأالبلغاء الفصحاء زمان في وأسلم, بعث عليه

أن على وأالجن النس اجتمعت وأجل, لو عز الله من بكتاب فأتاهم
مثله, لم من بسورة مثله, أوأ من سور بعشر بمثله, أوأ يأتوا
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ًا يستطيعوا ًا, وأما لبعض بعضهم كان وألو أبد كلم لن إل ذاك ظهير

ًا, وأقوله: {وأأنبئكم الخلق كلم يشبه ل وأجل عز الرب تأكلون بما أبد
هو الَن, وأما أحدكم أكل بما أخبركم بيوتكم} أي في تدخروأن وأما

لكم} {لَية كله ذلك في ذلك} أي في لغد, {إن بيته في له مدخر
ًا كنتم {إن به جئتكم فيما صادقي على أي بين لما مؤمنين. وأمصدق

ًا التوراة} أي من يدي ًا لها مقرر حرم الذي بعض لكم {وألحل وأمثبت
شريعة بعض نسخ السلم عليه عيسى أن على دللة عليكم} فيه
ينسخ قال: لم من العلماء القولين, وأمن من الصحيح التوراة, وأهو

ًا, وأإنما منها خطأ, فكشف فيه يتنازعون كانوا ما بعض لهم أحل شيئ
لكم {وألبين الخرى الَية في قال ذلك, كما في المغطى عن لهم

من بآية {وأجئتكم قال أعلم. ثم فيه} وأالله تختلفون الذي بعض
الله {فاتقوا لكم أقوله فيما صادقي على وأدللة بحجة ربكم} أي

في سواء وأأنتم أنا فاعبدوأه} أي وأربكم ربي الله وأأطيعون, إن
مستقيم}. صاراط {هذا إليه وأالستكانة وأالخضوع له العبودية

َلّمآ َف ُهُم ِعيَسَى َأَحّس **  ْن ْفَر ِم ُك ْل َي َمْن َقاَل ا ِر َلى َأنَصا ِه ِإ ّل َقاَل ال
ّيوَن ِر َوا ْلَح ْنَصاُر َنْحُن ا ِه َأ ّل ّنا ال ِه آَم ّل ْد ِبال َه ّنا َوأاْش َأ ِلُموَن ِب َنآ ُمْس ّب ّنا *  َر آَم

َلْت ِبَمآ َنا َأنَز ْع َب ّت َنا الّرُسوَل َوأا ْب ُت ْك َع َفا ِديَن َم ِه ْا الّشا َكُروأ َوأَم َكَر *   ّلُه َوأَم ال
ّلُه ْيُر َوأال ِريَن َخ ِك ْلَما  ا

التصميم منهم استشعر عيسى} أي أحّس تعالى: {فلما يقول   
الله} إلى أنصاري من الضلل, {قال على وأالستمرار الكفر على
وأغيره: أي الثوري سفيان الله. وأقال إلى يتبعني من مجاهد: أي قال
من أراد أنه مجاهد: أقرب. وأالظاهر الله, وأقول مع أنصاري من

وأسلم عليه الله صالى النبي كان كما ؟ الله إلى الدعوة في أنصاري
أبلغ حتى يؤوأيني رجل «من يهاجر أن قبل الحج مواسم في يقول
ًا ربي. فإن كلم وأجد ربي» حتى كلم أبلغ أن منعوني قد قريش

السود من وأمنعوه إليهم, فواسوه وأهاجر وأنصروأه النصار, فآوأوأه
عليه مريم ابن عيسى وأأرضاهم. وأهكذا عنهم الله وأالحمر, رضي

وأنصروأه وأوأازروأه به فآمنوا إسرائيل بني من طائفة له انتدب السلم
ًا تعالى الله قال معه, وألهذا أنزل الذي النور وأاتبعوا {قال عنهم مخبر

ّنا الله أنصار الحواريون: نحن * ربنا مسلمون بأنا * وأاشهد بالله * آم
الشاهدين} الحواريون مع فاكتبنا الرسول وأاتبعنا أنزلت بما آمنا

ثيابهم, وأقيل: لبياض بذلك قصارين, وأقيل: سموا قيل: كانوا
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أن الصحيحين في ثبت الناصار, كما الحواري أن صايادين. وأالصحيح

الحزاب, يوم الناس ندب لما وأسلم عليه الله صالى الله رسول
النبي عنه, فقال الله رضي الزبير ندبهم, فانتدب ثم الزبير فانتدب

الزبير», وأقال حواري, وأحواريي نبي وأسلم: «لكل عليه الله صالى
إسرائيل, وأكيع, حدثنا الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن
قوله في عنهما الله رضي عباس ابن عكرمة, عن سماك, عن عن

وأسلم, عليه الله صالى محمد أمة الشاهدين} قال: مع مع {فاكتبنا
ًا تعالى قال جيد. ثم إسناد وأهذا إسرائيل, فيما بني مل عن مخبر
وأالصلب بالسوء السلم, وأإرادته عليه بعيسى الفتك من به هموا
ًا, أن الزمان, وأكان ذلك ملك إلى به عليه, وأوأشوا تمالؤوأا حين كافر
ً هنا الرعايا, وأيفسد الملك طاعة عن وأيصدهم الناس يضل رجل

وأرموه رقابهم في تقلدوأه مما ذلك غير وأابنه, إلى الب بين وأيفرق
في الملك, فبعث غضب استثاروأا حتى زنية وألد الكذب, وأأنه من به

قد أنهم وأظنوا بمنزله أحاطوا به, فلما وأينكل وأيصلبه يأخذه من طلبه
إلى البيت ذلك روأزنة من وأرفعه بينهم من تعالى الله به, نجاه ظفروأا

المنزل, في عنده كان ممن رجل على شبهه الله السماء, وأألقى
وأأهانوه عيسى, فأخذوأه الليل ظلمة في اعتقدوأه أوألئك دخل فلما

بهم, الله مكر من هذا الشوك, وأكان رأسه على وأصالبوه, وأوأضعوا
يعمهون, ضللهم في وأتركهم أظهرهم بين من وأرفعه نبيه نجى فإنه

قسوة قلوبهم في الله بطلبتهم, وأأسكن ظفروأا قد أنهم يعتقدوأن
ًا ًا للحق وأعناد التناد, يوم إلى تفارقهم ل ذلة لهم, وأأوأرثهم ملزم
الماكرين}. خير وأالله الله وأمكر تعالى: {وأمكروأا قال وألهذا

ْذ ِإ ّلُه َقاَل **  ِعيَسَى ال ّني َي ّفيَك ِإ َو َت ُعَك ُم ِف َلّي َوأَرا ّهُرَك ِإ َط ِذيَن ِمَن َوأُم ّل ا
ْا َفُروأ ِذيَن َوأَجاِعُل َك ّل ُعوَك ا َب ّت َق ا ْو ِذيَن َف ّل ْا ا َفُروأ َلَى َك ِم ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل ُثّم ا

َلّي ُكْم ِإ ُع ُكُم َمْرِج َأْح ُكْم َف َن ْي ُتْم ِفيَما َب ِه ُكن ُفوَن ِفي ِل َت َأّما َتْخ َف ِذيَن *   ّل ا
ْا َفُروأ ُهْم َك ُب ّذ َع ُأ ًا َف َذاب ًا َع ِديد َيا ِفي َش ْن ّد ِة ال ُهْم َوأَما َوأالَِخَر ِريَن ّمن َل ّناصِا

َأّما َوأ ِذيَن *   ّل ُنوا ا ْا آَم ُلو َعِم ِلَحاِت َوأ ِهْم الّصا ّفي َو ُي ُهْم َف ّلُه ُأُجوَر َ َوأال ُيِحّب ل
ِلِميَن ّظا ِلَك ال َذ ُه *   ُلو ْت ْيَك َن َل َياِت ِمَن َع َ ِر ال ْك ّذ ِم َوأال ِكي ْلَح  ا

إلّي} وأرافعك متوفيك تعالى: {إني قوله في المفسروأن اختلف   
إلي رافعك إني وأالمؤخر, تقديره المقدم من وأغيره: هذا قتادة فقال

عباس: ابن عن طلحة أبي بن علي ذلك. وأقال بعد وأمتوفيك, يعني
يتهم, عن ل عمن إسحاق بن محمد مميتك. وأقال متوفيك, أي إني
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حين النهار أوأل من ساعات ثلثا الله منبه, قال: توفاه بن وأهب
سبع توفاه الله أن يزعمون إسحاق: وأالنصارى ابن إليه, قال رفعه

وأهب: عن إدريس بشر, عن بن إسحاق أحياه. وأقال ساعات, ثم
الوراق: إني مطر رفعه. وأقال بعثه, ثم أيام, ثم ثلثة الله أماته

هو جرير: توفيه ابن قال موت, وأكذا بوفاة الدنيا, وأليس من متوفيك
تعالى: قال النوم, كما ـ ههنا بالوفاة الكثروأن: المراد رفعه, وأقال

النفس يتوفى {الله تعالى بالليل} الَية. وأقال يتوفاكم الذي {وأهو
صالى الله رسول منامها} الَية, وأكان في تمت لم وأالتي موتها حين
بعد أحيانا الذي الله النوم: «الحمد من قام إذا وأسلم, يقول عليه الله
ًا مريم على وأقولهم تعالى: {وأبكفرهم أماتنا» الحديث, وأقال ما بهتان

ًا وأما الله رسول مريم ابن عيسى المسيح قتلنا إنا * وأقولهم عظيم
ًا قتلوه وأما ـ قوله إلى ـ لهم شبه وألكن صالبوه وأما قتلوه بل يقين
ّا الله وأكان إليه الله رفعه ًا عزيز إل الكتاب أهل من * وأإن حكيم

ّا} وأالضمير عليهم يكون القيامة وأيوم موته قبل به ليؤمنن في شهيد
أهل من وأإن السلم, أي عليه عيسى على موته} عائد {قبل قوله

إلى ينزل حين عيسى, وأذلك موت قبل بعيسى ليؤمنن إل الكتاب
أهل به يؤمن بيانه, فحينئذ سيأتي ما على القيامة يوم قبل الرض
أبي ابن السلم. وأقال إل يقبل وأل الجزية يضع كلهم, لنه الكتاب

أبي بن الله عبد الرحمن, حدثنا عبد بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا
قوله في قال أنه الحسن أنس, عن بن الربيع أبيه, حدثنا جعفر, عن

منامه. قال في الله المنام, رفعه وأفاة متوفيك} يعني تعالى: {إني
لم عيسى «إن لليهود وأسلم عليه الله صالى الله رسول الحسن: قال

تعالى: {وأمطهرك القيامة» وأقوله يوم قبل إليكم راجع يمت, وأإنه
الذين {وأجاعل السماء إلى إياك برفعي كفروأا} أي الذين من

المسيح فإن وأقع القيامة} وأهكذا يوم إلى كفروأا الذين فوق اتبعوك
ًا أصاحابه السماء, تفرقت إلى الله رفعه السلم, لما عليه بعده, شيع

أمته, وأابن وأرسوله الله عبد أنه على به الله بعثه بما آمن من فمنهم
الله, وأآخروأن قالوا: هو الله, وأآخروأن ابن فجعله فيه غل من وأمنهم

على وأرد القرآن في مقالتهم الله حكى ثلثة. وأقد ثالث قالوا: هو
ًا ذلك على فريق, فاستمروأا كل لهم نبغ سنة, ثم ثلثمائة من قريب

دين في قسطنطين, فدخل له يقال اليونان ملوك من ملك
ً كان ليفسده, فإنه النصرانية, قيل: حيلة ًا, وأقيل: جهل منه فيلسوف

منه, وأوأضعت وأنقص فيه وأحرفه, وأزاد المسيح دين لهم بدل أنه إل
في الحقيرة, وأأحل الخيانة هي التي الكبرى القوانين, وأالمانة له
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الكنائس له المشرق, وأصاوروأا إلى له الخنزير, وأصالوا لحم زمانه

ذنب أجل من أيام عشرة صايامهم في وأالصوامع, وأزاد وأالمعابد
بنى أنه إل قسطنطين دين المسيح دين يزعمون, وأصاار فيما ارتكبه

اثني على يزيد ما وأالديارات وأالصوامع وأالمعابد الكنائس من لهم
الملكية الطائفة إليه, وأاتبعه المنسوبة المدينة معبد, وأبنى ألف عشر

عليهم, لنهم الله لليهود, أيدهم قاهروأن كله هذا في منهم, وأهم
ًا الجميع كان منهم, وأإن الحق إلى أقرب الله, فلما لعائن عليهم كفار
ًا الله بعث بالله يؤمن به آمن من وأسلم, فكان عليه الله صالى محمد

على نبي كل أتباع هم الحق, كانوا الوجه على وأرسله وأكتبه وأملئكته
الرسل العربي, خاتم المي النبي الرسول صادقوا قد الرض, إذ وأجه

الحق, بجميع التصديق إلى دعاهم الطلق, الذي على آدم وألد وأسيد
ملته على أنهم يزعمون الذين أمته من نبي بكل أوألى فكانوا

ذلك, من شيء يكن لم لو وأبدلوا, ثم حرفوا قد ما وأطريقته, مع
ًا به الله بعث بما الرسل جميع شريعة الله نسخ قد لكان صالى محمد
قيام إلى يبدل وأل يغير ل الذي الحق الدين من وأسلم عليه الله

ًا يزال الساعة, وأل ًا قائم ًا منصور الله فتح دين, فلهذا كل على ظاهر
الممالك, وأدانت جميع وأمغاربها, وأاجتازوأا الرض مشارق لصاحابه

وأسلبوهما قيصر كسرى, وأقصروأا الدوأل, وأكسروأا جميع لهم
ربهم عن نبيهم بذلك أخبرهم كما الله سبيل في كنوزهما, وأأنفقت

الصالحات وأعملوا منكم آمنوا الذين الله قوله: {وأعد في وأجل عز
لهم وأليمكنن قبلهم من الذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم

ًا, يعبدوأنني خوفهم بعد من وأليبدلنهم لهم ارتضى الذي دينهم ل أمن
ًا} الَية, فلهذا بي يشركون ًا, بالمسيح المؤمنين هم كانوا لما شيئ حق

مدينتهم إلى فلجؤوأا الروأم إلى وأألجؤوأهم الشام بلد النصارى سلبوا
القيامة. وأقد يوم إلى فوقهم وأأهله السلم يزال القسطنطينية, وأل

آخرهم بأن أمته وأسلم عليه الله صالى الصدوأق الصادق أخبر
الموال, وأيقتلون من فيها ما وأيستفيئون القسطنطينية سيفتحون

ًا, لم عظيمة مقتلة الروأم نظيرها, بعدها يروأن وأل مثلها الناس ير جد
ًا هذا في جمعت وأقد ًا, وألهذا جزء الذين تعالى: {وأجاعل قال مفرد

فأحكم مرجعكم إلّي ثم القيامة يوم إلى كفروأا الذين فوق اتبعوك
ًا فأعذبهم كفروأا الذين * فأما تختلفون فيه كنتم فيما بينكم عذاب

ًا بمن فعل ناصارين} وأكذلك من لهم وأما وأالَخرة الدنيا في شديد
في النصارى, عذبهم من أطراه أوأ فيه غل أوأ اليهود من بالمسيح كفر

الممالك, وأفي عن اليدي وأإزالة الموال وأالسبي, وأأخذ بالقتل الدنيا
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وأاق} {وأأما من الله من لهم {وأما وأأشق أشد عذابهم الَخرة الدار
الدنيا في أجورهم} أي فيوفيهم الصالحات وأعملوا آمنوا الذين

العاليات بالجنات الَخرة وأالظفر, وأفي بالنصر الدنيا وأالَخرة, في
الظالمين}. يحب ل {وأالله

هذا الحكيم} أي وأالذكر الَيات من عليك نتلوه تعالى: {ذلك قال ثم  
وأكيفيه ميلده وأمبدأ عيسى أمر في محمد يا عليك قصصنا الذي

اللوح من عليك وأنزله إليك وأأوأحاه تعالى قاله مما أمره, وأهو
مريم سورة في تعالى قال شك, كما وأل فيه مرية المحفوظ, فل

أن لله كان * ما يمتروأن فيه الذي الحق قول مريم ابن عيسى {ذلك
ًا قضى إذا سبحانه وألد من يتخذ فيكون} وأههنا كن له يقول فإنما أمر
تعالى:) قال

ِإّن َثَل **  َد ِعيَسَى َم ِه ِعن ّل َثِل ال َدَم َكَم َقُه آ َل ُكن َلُه َقاَل ِثّم ُتَراٍب ِمن َخ
ُكوُن َي ّق َف ْلَح ّبَك ِمن *  ا َ ّر ُكْن َفل ِريَن ّمن َت َت ْلُمْم َفَمْن ا ِه َحآّجَك *   ِفي

ِد ِمن ْع َءَك َما َب ِم ِمَن َجآ ْل ِع ْل ُقْل ا ْا َف ْو َل َعا ُع َت ْد َنا َن َء َنا ْب ُكْم َأ َء َنآ ْب َأ َنا َوأ َء ِنَسآ َوأ
ُكْم َء ِنَسآ َنا َوأ ُفَس ْن َأ ُكْم َوأ ُفَس ْن َأ ِهْل ُثّم وأ َت ْب َعل َن َنْج َنُة َف ْع ِه ّل ّل َلى ال ِبيَن َع ِذ َكا ْل ا

ِإّن َذا *   َو َهـ ُه َقَصُص َل ْل ّق ا ْلَح ٍه ِمْن َوأَما ا َلـ ّ ِإ ّلُه ِإل ِإّن ال ّلَه َوأ َو ال ُه ِزيُز َل َع ْل ا
ِكيُم ْلَح ِإن ا َف ْا *   ْو ّل َو ِإّن َت ّلَه َف ٌءم ال ِلي ِديَن َع ْفِس ْلُم  ِبا

حيث الله قدرة الله} في عند عيسى مثل وأعل: {إن جل يقول   
بل أم وأل أب غير من خلقه آدم} حيث {كمثل أب غير من خلقه

غير من آدم خلق فيكون} فالذي كن له قال ثم تراب من {خلقه
جاز وأالحرى, وأإن الوألى بطريق عيسى يخلق أن على أب, قادر

ًا لكونه عيسى في البنوة ادعاء في ذلك أب, فجواز غير من مخلوق
في باطل, فدعواها ذلك أن بالتفاق الوألى, وأمعلوم بالطريق آدم

ًا أشد عيسى ًا, وألكن وأأظهر بطلن أن أراد جلله جل الرب فساد
حواء أنثى, وأخلق من وأل ذكر من ل آدم خلق حين لخلقه قدرته يظهر

البرية بقية خلق ذكر, كما بل أثنى من عيسى أنثى, وأخلق بل ذكر من
آية {وألنجعله مريم سورة في تعالى قال وأأنثى, وألهذا ذكر من

هذا الممترين} أي من تكن فل ربك من ههنا: {الحق للناس} وأقال
سواه, وأماذا صاحيح وأل عنه محيد ل الذي عيسى في الحق القول هو
ًا تعالى قال الضلل. ثم إل الحق بعد عليه الله صالى رسوله آمر

البيان ظهور بعد عيسى أمر في الحق عاند من يباهل وأسلم, أن
أبناءنا ندع تعالوا فقل العلم من جاءك ما بعد من فيه حاّجك {فمن
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في نحضرهم وأأنفسكم} أي وأأنفسنا وأنساءكم وأنساءنا وأأبناءكم

على الله لعنة {فنجعل نلتعن نبتهل} أي {ثم المباهلة حال
قبلها وأما المباهلة هذه نزوأل سبب منكم.  وأكان أوأ منا الكاذبين} أي

قدموا لما النصارى نجران, أن وأفد في هنا إلى السورة أوأل من
البنوة من يزعمون ما فيه وأيزعمون عيسى في يحاجون فجعلوا

ًا السورة هذه صادر الله وأاللهية, فأنزل إسحاق ابن عليهم, قال رد
عليه الله صالى الله رسول على وأغيره: قدم المشهورة سيرته في

ًا, فيهم ستون نجران نصارى وأفد وأسلم ً عشر أربعة راكب من رجل
المسيح, عبد وأاسمه وأهم: العاقب إليهم أمرهم يؤوأل أشرافهم

وأائل, وأأوأيس بن بكر أخو علقمة بن حارثة اليهم, وأأبو وأهو وأالسيد
وأنبيه, وأخويلد, وأعمروأ, وأخالد, الحارثا, وأزيد, وأقيس, وأيزيد بن

ّنس, وأأمر وأعبد ُيَح العاقب, وأهم منهم ثلثة إلى يؤوأل هؤلء الله, وأ
إل يصدروأن ل مشورتهم, وأالذي وأصااحب رأيهم وأذا القوم أمير وأكان

وأمجتمعهم, وأأبو رحلهم وأصااحب عالمهم وأكان رأيه, وأالسيد عن
وأصااحب وأإمامهم وأحبرهم أسقفهم وأكان علقمة بن حارثة

ً مدارسهم, وأكان تنصر وأائل, وألكنه بن بكر بني من العرب من رجل
لما وأأخدموه الكنائس له وأشرفوه, وأبنوا وأملوكها الروأم فعظمته
صالى الله رسول أمر يعرف كان دينهم, وأقد في صالبته من يعلمونه

المتقدمة, وألكن الكتب من علمه مما وأشأنه وأصافته وأسلم عليه الله
فيها تعظيمه من يرى لما النصرانية في الستمرار على جهله حمله

بن جعفر بن محمد إسحاق: وأحدثني ابن أهلها, قال عند وأجاهه
المدينة, وأسلم عليه الله صالى الله رسول على الزبير, قال: قدموا

جبب الحبرات ثياب العصر, عليهم صالى حين مسجده عليه فدخلوا
رآهم من كعب, قال: يقول بن الحارثا بني رجال جمال في وأأردية

ًا بعدهم رأينا وأسلم: ما عليه الله صالى النبي أصاحاب من مثلهم: وأفد
عليه الله صالى الله رسول مسجد في فقاموا صالتهم حانت وأقد

إلى «دعوهم» فصلوا وأسلم عليه الله صالى الله رسول وأسلم, فقال
أبو منهم وأسلم عليه الله صالى الله رسول المشرق, قال: فكلم

من وأهم اليهم المسيح, وأالسيد عبد علقمة, وأالعاقب بن حارثة
الله, يقولون: هو أمرهم اختلف مع الملك دين على النصرانية

عن الله ثلثة, تعالى ثالث الله, وأيقولون: هو وألد وأيقولون: هو
ًا قولهم ًا. وأكذلك علو قولهم في يحتجون النصرانية, فهم قول كبير

وأالسقام, وأالبرص الكمه وأيبرىء الموتى يحيى كان الله, بأنه هو
فيكون فيه فينفخ الطير كهيئة الطين من بالغيوب, وأيخلق وأيخبر
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ًا, وأذلك على للناس, وأيحتجون آية الله الله. وأليجعله بأمر كله طير

المهد في تكلم يعلم, وأقد أب له يكن يقولون: لم الله ابن بأنه قولهم
بأنه قولهم على قبله, وأيحتجون آدم بني من أحد يسمعه لم بشيء
لو فيقولون وأقضينا وأخلقنا وأأمرنا تعالى: فعلنا الله بقول ثلثة ثالث
ًا كان هو وأخلقت, وألكنه وأقضيت وأأمرت فعلت إل قال ما وأاحد

الظالمون يقول عما وأتنزه وأتقدس الله تعالى ـ وأمريم وأعيسى
ًا وأالجاحدوأن ًا علو القرآن, نزل قولهم: قد من ذلك كل وأفي ـ كبير

وأسلم عليه الله صالى الله رسول لهما الحبران, قال كلمه فلما
فأسلما». قال: تسلما لم أسلمنا, قال: «إنكما «أسلما» قال: قد

لله دعاؤكما السلم من يمنعكما قبلك. قال: «كذبتما أسلمنا قد بلى
ًا ؟ محمد يا أبوه الخنزير». قال: فمن وأأكلكما الصليب وأعبادتكما وألد

يجبهما, فأنزل فلم عنهما وأسلم عليه الله صالى الله رسول فصمت
إلى عمران آل سورة صادر أمرهم وأاختلف قولهم من ذلك في الله
أن إلى تفسيرها على إسحاق ابن تكلم منها, ثم آية وأثمانين بضع

الله من الخبر وأسلم عليه الله صالى الله رسول أتى قال: فلما
إن ملعنتهم من به أمر بما وأأمر وأبينهم بينه القضاء من وأالفصل

في ننظر القاسم, دعنا أبا ذلك, فقالوا: يا إلى دعاهم عليه ذلك ردوأا
عنه, انصرفوا إليه, ثم دعوتنا فيما نفعل أن نريد بما نأتيك ثم أمرنا

؟ ترى ماذا المسيح عبد فقالوا: يا رأيهم ذا بالعاقب, وأكان خلوا ثم
ًا أن عرفتم لقد النصارى معشر يا فقال: وأالله مرسل, لنبي محمد

قوم لعن ما أنه علمتم صااحبكم, وألقد خبر من بالفصل جاءكم وألقد
ًا إن منكم للستئصال صاغيرهم, وأإنه نبت وأل كبيرهم قط, فبقي نبي

من عليه أنتم ما على وأالقامة دينكم إلف إل أبيتم كنتم فعلتم, فإن
بلدكم, فأتوا إلى وأانصرفوا الرجل صااحبكم, فوادعوا في القول
نلعنك أل رأينا القاسم, قد أبا فقالوا: يا وأسلم عليه الله صالى النبي

ً معنا ابعث وألكن ديننا على وأنرجع دينك على وأنتركك من رجل
أموالنا, في فيها اختلفنا أشياء في بيننا يحكم لنا ترضاه أصاحابك

الله صالى الله رسول جعفر: فقال بن محمد رضا, قال عندنا فإنكم
عمر المين» فكان القوي معكم أبعث العشية «ائتوني وأسلم عليه

إياها حبي قط المارة أحببت يقول: ما عنه الله رضي الخطاب بن
ًا, فلما الظهر إلى صااحبها, فرحت أكون أن يومئذ, رجاء صالى مهجر

يمينه عن نظر ثم الظهر, سلم وأسلم عليه الله صالى الله رسول
رأى حتى ببصره يلتمس يزل فلم ليراني له أتطاوأل وأشماله, فجعلت

بالحق بينهم فاقض معهم «اخرج فدعاه, فقال الجراح بن عبيدة أبا
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عنه. الله رضي عبيدة أبو بها عمر: فذهب فيه». قال اختلفوا فيما
بن عاصام إسحاق, عن بن محمد طريق من مردوأيه ابن روأى وأقد
أهل وأفد خديج: أن بن رافع لبيد, عن بن محمود قتادة, عن بن عمر

نحوه, إل , فذكر وأسلم عليه الله صالى الله رسول على قدموا نجران
هذا من بأطول بقيته عشر, وأذكر اثني الشراف: كانوا في قال أنه

أخر. السياق, وأزيادات
آدم, عن بن يحيى الحسين, حدثنا بن عباس البخاري: حدثنا وأقال  

الله رضي حذيفة زفر, عن بن صالة إسحاق, عن أبي إسرائيل, عن
صالى الله رسول إلى نجران صااحبا وأالسيد العاقب عنه, قال: جاء

لصاحبه: ل يلعناه, قال: فقال: أحدهما أن يريدان وأسلم عليه الله
ًا كان لئن الله فو تفعل بعدنا, من عقبنا وأل نحن نفلح ل فلعناه نبي

ً معنا وأابعث سألتنا ما نعطيك قال: إنا ًا رجل إل معنا تبعث وأل أمين
ًا, فقال ً معكم «لبعثن أمين ًا رجل لها أمين» فاستشرف حق أمين

بن عبيدة أبا يا «قم وأسلم, فقال عليه الله صالى الله رسول أصاحاب
أمين هذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قام, قال الجراح» فلما

من ماجه وأابن وأالنسائي وأالترمذي وأمسلم البخاري المة» روأاه هذه
وأقد حذيفة, بنحوه صالة, عن عن السبيعي إسحاق أبي عن طرق
إسحاق, أبي عن إسرائيل حديث من ماجه وأابن وأالنسائي أحمد روأاه
الوليد أبو البخاري: حدثنا وأقال بنحوه مسعود ابن صالة, عن عن

صالى الله رسول أنس, عن قلبة, عن أبي خالد, عن عن شعبة حدثنا
بن عبيدة أبو المة هذه أمين, وأأمين أمة «لكل وأسلم, قال عليه الله

يزيد, أبو الرقي يزيد بن إسماعيل أحمد: حدثنا المام الجراح» وأقال
ابن عكرمة, عن الجزري, عن مالك بن الكريم عبد عن فرات حدثنا

ًا رأيت الله, إن قبحه جهل أبو عباس, قال: قال عند يصلي محمد
لخذته فعل «لو رقبته, قال: فقال على أطأ حتى لَتينه الكعبة

ًا, وألو الملئكة من مقاعدهم وألرأوأا لماتوا الموت تمنوا اليهود أن عيان
وأسلم عليه الله صالى الله رسول يباهلون الذين خرج النار, وألو

ً يجدوأن ل لرجعوا من وأالنسائي الترمذي روأاه أهلً», وأقد وأل مال
الترمذي: به, وأقال الكريم عبد معمر, عن الرزاق, عن عبد حديث
صاحيح. حسن

ًا, مطولة نجران وأفد قصة النبوة دلئل في البيهقي روأى وأقد   جد
المقام, لهذا مناسبة غرابة, وأفيه كثيرة, وأفيه فوائد فيه فإن وألنذكره

موسى بن محمد سعيد وأأبو الحافظ الله عبد أبو البيهقي: حدثنا قال
بن أحمد يعقوب, حدثنا بن محمد العباس أبو الفضل, قال: حدثنا بن
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أبيه, يسوع, عن عبد بن سلمة بكير, عن بن يونس الجبار, حدثنا عبد
ًا وأكان ـ يونس جده, قال عن صالى الله رسول ـ: إن فأسلم نصراني
طس عليه ينزل أن قبل نجران أهل إلى وأسلم, كتب عليه الله

النبي محمد وأيعقوب, من وأإسحاق إبراهيم إله «باسم سليمان
أحمد أنتم, فإني أسلم نجران وأأهل نجران أسقف إلى الله رسول
عبادة إلى أدعوكم فإني بعد وأيعقوب. أما وأإسحاق إبراهيم إله إليكم

العباد, فإن وألية من الله وألية إلى العباد, وأأدعوكم عبادة من الله
أتى بحرب, وأالسلم». فلما آذنتكم فقد أبيتم فالجزية, فإن أبيتم

ًا به, وأذعره فظع وأقرأه الكتاب السقف ًا, وأبعث ذعر رجل إلى شديد
همدان, وألم من وأداعة, وأكان بن شرحبيل له يقال نجران أهل من
العاقب, وأل السيد وأل اليهم ل قبله معضلة نزلت إذا يدعى أحد يكن

شرحبيل إلى وأسلم عليه الله صالى الله رسول كتاب السقف فدفع
شرحبيل: قد فقال ؟ رأيك ما مريم أبا السقف: يا فقرأه, فقال

يؤمن النبوة, فما من إسماعيل ذرية في إبراهيم الله وأعد ما علمت
كان رأي, وألو النبوة أمر في لي الرجل, ليس ذاك هو هذا يكون أن
لك, فقال وأاجتهدت برأيي فيه عليك لشرت الدنيا أمور من أمر في

ناحية, فبعث فجلس شرحبيل فاجلس, فتنحى السقف: تنح
شرحبيل, وأهو بن الله عبد له يقال نجران أهل من رجل إلى السقف

فقال فيه الرأي عن وأسأله الكتاب حمير, فأقرأه من أصابح ذي من
عبد فاجلس, فتنحى السقف: تنح له شرحبيل, فقال قول مثل له

له يقال نجران أهل من رجل إلى السقف ناحية, فبعث فجلس الله
الحماس, فأقرأه بني أحد كعب بن الحارثا بني من فيض بن جبار

وأعبد شرحبيل قول مثل له فقال ؟ فيه الرأي عن الكتاب, وأسأله
منهم الرأي اجتمع ناحية, فلما فجلس السقف, فتنحى الله, فأمره

ًا, أمر المقالة تلك على به, وأرفعت فضرب بالناقوس السقف جميع
فزعوا إذا يفعلون كانوا الصوامع, وأكذلك في وأالمسوح النيران

ً فزعهم كان بالنهار, وأإذا في النيران وأرفعت بالناقوس ضربوا ليل
المسوح, أهل وأرفعت بالناقوس ضرب حين الصوامع, فاجتمعوا

السريع, للراكب يوم مسيرة الوادي وأأسفله. وأطول أعله الوادي
عليهم مقاتل, فقرأ ألف وأمائة وأعشروأن قرية وأسبعون ثلثا وأفيه
فيه, الرأي عن وأسلم, وأسألهم عليه الله صالى الله رسول كتاب

وأداعة بن شرحبيل يبعثوا أن على منهم الرأي أهل رأي فاجتمع
الحارثي, فيض بن وأجبار الصابحي شرحبيل بن الله وأعبد الهمداني
حتى الوفد وأسلم, فانطلق عليه الله صالى الله رسول بخبر فيأتونهم
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ً عنهم, وألبسوا السفر ثياب وأضعوا بالمدنية كانوا إذا يجروأنها لهم حلل
الله صالى الله رسول أتوا حتى انطلقوا الذهب, ثم وأخواتيم حبرة من

ًا لكلمه عليهم, وأتصدوأا يرد عليه, فلم فسلموا وأسلم عليه نهار
الذهب, فانطلقوا وأخواتيم الحلل تلك وأعليهم يكلمهم طويلً, فلم

لهم, معرفة عوف, وأكانا بن الرحمن وأعبد عفان بن عثمان يتبعون
مجلس, فقالوا: يا في وأالنصار المهاجرين من ناس في فوجدوأهما

ًا إلينا كتب نبيكم الرحمن, إن عبد وأيا عثمان له, مجيبين فأقبلنا كتاب
ًا لكلمه سلمنا, وأتصدينا يرد فلم عليه فسلمنا فأتيناه طويلً, نهار
بن لعلي فقال ؟ نرجع أن منكما, أتروأن الرأي يكلمنا, فما أن فأعيانا

؟ القوم هؤلء في الحسن أبا يا ترى القوم: ما في وأهو طالب أبي
هذه حللهم يضعوا أن الرحمن: أرى وأعبد لعثمان علي فقال

فسلموا إليه, ففعلوا يعودوأن ثم سفرهم ثياب وأخواتيمهم, وأيلبسوا
المرة أتوني بالحق, لقد بعثني «وأالذي قال سلمهم, ثم فرد عليه

وأبهم به تزل سألوة, فلم سألهم لمعهم». ثم إبليس وأإن الوألى
قومنا إلى نرجع عيسى, فإنا في تقول له: ما قالوا حتى المسألة

ًا كنت إن نصارى, يسرنا وأنحن فقال ؟ فيه تقول ما نسمع أن نبي
هذا, يومي شيء فيه عندي «ما وأسلم عليه الله صالى الله رسول

وأقد الغد عيسى» فأصابح في ربي لي يقول بما أخبركم حتى فأقيموا
ـ قوله إلى ـ آدم كمثل الله عند عيسى مثل {إن الَية هذه الله أنزل

الله صالى الله رسول أصابح بذلك, فلما يقروأا أن الكاذبين} فأبوا
ً الخبر, أقبل أخبرهم ما بعد الغد وأسلم عليه الحسن على مشتمل

للملعنة, وأله ظهره عند تمشي له, وأفاطمة خميل في وأالحسين
إذا الوادي أن علمتما لصاحبيه: لقد شرحبيل نسوة, فقال عدة يومئذ
وأالله رأيي, وأإني عن إل يصدروأا وألم يردوأا لم وأأسفله أعله اجتمع

ًا أرى ًا الرجل هذا كان لئن ثقيلً, وأالله أمر ًا ملك أوأل فكنا مبعوث
ًا العرب ًا عينيه في طعن وأل صادره من لنا يذهب أمره, ل عليه وأرد

منهم العرب لدنى بجائحة, وأإنا يصيبونا حتى أصاحابه صادوأر من
ًا, وألئن ًا الرجل هذا كان جوار ً نبي على منا يبقى فلعناه, ل مرسل

أبا يا الرأي صااحباه: فما له هلك, فقال إل ظفر وأل شعر الرض وأجه
ً أرى أحكمه, فإني أن فقال: أرى ؟ مريم ًا يحكم ل رجل ًا, شطط أبد

الله صالى الله رسول شرحبيل وأذاك, قال: فلقي فقال: له: أنت
ًا رأيت قد له: إني وأسلم, فقال عليه هو ملعنتك. فقال: وأما من خير

حكمت الصباح, فمهما إلى وأليلتك الليل إلى اليوم فقال: حكمك ؟
وأراءك «لعل وأسلم عليه الله صالى الله رسول جائز, فقال فهو فينا
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ًا فقال: صااحبي, فسألهما شرحبيل: سل فقال عليك» ؟ يثرب أحد

صالى الله رسول شرحبيل. فرجع رأي عن إل يصدر وأل الوادي يرد ما
لهم أتوه, فكتب الغد من كان إذا حتى يلعنهم فلم وأسلم عليه الله
محمد النبي كتب ما هذا الرحيم الرحمن الله «بسم الكتاب هذا

صافراء وأكل ثمرة كل في ـ حكمه عليهم كان إن ـ لنجران الله رسول
ألفي على لهم كله ذلك عليهم, وأترك فاضل وأرقيق وأسوداء وأبيضاء

تمام حلة» وأذكر ألف صافر كل حلة, وأفي ألف رجب كل حلة, في
السياق. وأبقية الشروأط

أهل قال: كان الزهري تسع, لن سنة في كان وأفودهم أن وأالغرض  
وأسلم, عليه الله صالى الله رسول إلى الجزية أدى من أوأل نجران

ل الذين {قاتلوا تعالى قوله الفتح, وأهي بعد أنزلت إنما الجزية وأآية
مردوأيه: حدثنا بن بكر أبو الَخر} الَية, وأقال باليوم وأل بالله يؤمنون
مهران بن بشر المكي, حدثنا داوأد بن أحمد حدثنا أحمد بن سليمان

جابر, الشعبي, عن هند, عن أبي بن داوأد دينار, عن بن محمد حدثنا
وأالطيب, العاقب وأسلم عليه الله صالى النبي على قال: قدم
الغداة, قال: فغدا يلعناه أن على فواعداه الملعنة إلى فدعاهما

وأالحسن وأفاطمة علي بيد وأسلم, فأخذ عليه الله صالى الله رسول
بالخراج, قال: له وأأقرا يجيبا أن إليهما, فأبيا أرسل وأالحسين, ثم

قال: لو بالحق بعثني «وأالذي وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال
ًا» قال الوادي عليهم ل, لمطر أبناءنا {ندع نزلت جابر, وأفيهم نار
{أنفسنا جابر وأأنفسكم} قال وأأنفسنا وأنساءكم وأنساءنا وأأبناءكم

طالب أبي بن وأعلي وأسلم عليه الله صالى الله وأأنفسكم} رسول
الحاكم روأاه {وأنساءنا} فاطمة. وأهكذا وأالحسين {وأأبناءنا} الحسن

الزهري, عن محمد بن أحمد عيسى, عن بن علي عن مستدركه في
بمعناه, به هند أبي بن داوأد مسهر, عن بن علي حجر, عن بن علي

روأاه وأقد قال هكذا يخرجاه مسلم, وألم شرط على قال: صاحيح ثم
مرسلً, الشعبي عن المغيرة شعبة, عن الطيالسي, عن داوأد أبو

الله قال ذلك, ثم نحو وأالبراء عباس ابن عن روأي أصاح, وأقد وأهذا
يا عليك قصصناه الذي هذا الحق} أي القصص لهو هذا تعالى: {إن

{وأما محيد وأل عنه معدل ل الذي الحق هو عيسى شأن في محمد
هذا عن تولوا} أي * فإن الحكيم العزيز لهو الله الله, وأإن إل إله من
إلى الحق عن عدل من بالمفسدين} أي عليم الله {فإن غيره إلى

الجزاء شر ذلك على به, وأسيجزيه عليم وأالله المفسد فهو الباطل
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حلول من به وأنعوذ وأبحمده سبحانه شيء يفوته ل الذي القادر وأهو

نقمته.

ُقْل ْهَل **  َأ َتاِب َي ِك ْل ْا ا ْو َل َعا َلَى َت ٍة ِإ َلَم ٍء َك َوآ َنا َس َن ْي ُكْم َب َن ْي َب ّ َوأ َد َأل ُب ْع ّ َن ِإل
ّلَه َ ال ِرَك َوأل ِه ُنْش ًا ِب ْيئ َ َش َذ َوأل ّتِخ َنا َي ْعُض ًا َب ْعض ًا َب َباب ِه ُدوأِن ّمن َأْر ّل ِإن ال َف

ْا ْو ّل َو ْا َت ُلو ُقو ْا َف ُدوأ َه ّنا اْش َأ ِلُموَن ِب  ُمْس
جرى وأمن وأالنصارى اليهود من الكتاب أهل يعم الخطاب هذا   

على تطلق كلمة} وأالكلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا مجراهم. {قل
وأبينكم} بيننا {سواء بقوله وأصافها ههنا, ثم قال المفيدة, كما الجملة

ل بقوله: {أن فسرها فيها, ثم وأأنتم نحن نستوي وأنصف عدل أي
ًا} ل به نشرك وأل الله إل نعبد ًا شيئ ًا وأل وأثن ًا وأل صاليب ًا وأل صانم طاغوت
ًا وأل ًا, بل وأل نار دعوة له, وأهذه شريك ل وأحده لله العبادة نفرد شيئ

إل رسول من قبلك من أرسلنا تعالى: {وأما الله الرسل, قال جميع
كل في بعثنا {وألقد تعالى فاعبدوأن} وأقال أنا إل إله ل أنه إليه نوحي

ً أمة {وأل تعالى قال الطاغوت} ثم وأاجتنبوا الله اعبدوأا أن رسول
ًا بعضنا يتخذ ًا بعض يطيع جريج: يعني ابن الله}, قال دوأن من أرباب

ًا بعضنا ًا عكرمة: يسجد الله, وأقال معصية في بعض لبعض بعضن
هذا عن تولوا فإن مسلمون} أي بأنا اشهدوأا فقولوا تولوا {فإن

َأْشهدوأهم وأهذه النصف َف السلم على استمراركم على أنتم الدعوة, 
من روأايته عند البخاري شرح في ذكرنا لكم. وأقد الله شرعه الذي

مسعود, عن بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري طريق
قيصر, فسأله على دخل حين قصته في سفيان أبي عباس, عن ابن
وأما وأنعته صافته وأسلم, وأعن عليه الله صالى الله رسول نسب عن

إذ كان سفيان أبا أن الجلية, مع على ذلك بجميع إليه, فأخبره يدعو
ًا, لم ذاك الفتح, وأقبل الحديبية صالح بعد ذلك بعد, وأكان يسلم مشرك
قال: ؟ يغدر سأله: هل لما الحديث, وألنه في به مصرح هو كما

فيها, قال: وألم صاانع هو ما ندري ل مدة في منه فقلت: ل, وأنحن
ًا فيها أزيد كلمة يمكني جيء قال: ثم أنه هذه, وأالغرض سوى شيئ
فيه: فإذا فقرأه وأسلم عليه الله صالى الله رسول بكتاب

هرقل إلى الله رسول محمد الرحيم. من الرحمن الله بسم«  
تسلم, بعد, فأسلم الهدى, أما اتبع من على الروأم, سلم عظيم
الريسيين إثم عليك فإن توليت مرتين, فإن أجرك الله يؤتك وأأسلم

الله إل نعبد ل أن وأبينكم بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل وأ{يا

713



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ًا به نشرك وأل ًا بعضنا يتخذ وأل شيئ ًا بعض تولوا فإن الله دوأن من أرباب

مسلمون}. بأنا اشهدوأا فقولوا
عمران آل سورة صادر أن وأاحد وأغير إسحاق بن محمد ذكر وأقد  

الزهري: هم نجران. وأقال وأفد في منها, نزلت آية وأثمانين بضع إلى
الفتح, فما بعد نزلت الجزية آية أن خلف الجزية, وأل بذل من أوأل

الكتاب, جملة في هرقل إلى الفتح قبل الَية هذه كتابة بين الجمع
وأجوه من وأالجواب ؟ وأالزهري إسحاق بن محمد ذكره ما وأبين

الحديبية, وأمرة قبل مرتين, مرة نزلت الَية هذه أن (أحدها) يحمتل
وأفد في عمران, نزل آل سورة صادر أن الفتح. (الثاني) يحتمل بعد

قول ذلك, وأيكون قبل الَية, نزلت هذه الَية, وأتكون هذه إلى نجران
أبي حديث لدللة بمحفوظ آية, ليس وأثمانين بضع إسحاق: إلى ابن

الحديبية, قبل نجران, كان وأفد قدوأم أن سفيان. (الثالث) يحتمل
يكون الجزية, بل وأجه على ل المباهلة عن مصالحة بذلوه الذي وأأن
على ذلك بعد الجزية آية نزوأل وأالمصالحة, وأوأافق المهادنة باب من

عبد فعله ما وأفق أخماس وأالربعة الخمس فرض جاء ذلك, كما وأفق
القسم فريضة نزلت بدر, ثم قبل السرية تلك في جحش بن الله
عليه الله صالى الله رسول أن ذلك. (الرابع) يحتمل وأفق على

بعد, ثم أنزل يكن هرقل, لم إلى كتابه في هذا بكتب أمر وأسلم, لما
عمر بموافقة نزل وأسلم, كما عليه الله صالى له موافقة القرآن أنزل

على الصلة عدم السارى, وأفي وأفي الحجاب في الخطاب بن
مصلى} وأفي إبراهيم مقام من قوله: {وأاتخذوأا المنافقين, وأفي

ًا يبدله أن طلقكن إن ربه قوله: {عسى ًا أزوأاج منكن} الَية. خير

ْهَل َأ َي َتاِب **  ِك ْل ِهيَم ِفَي ُتَحآّجوَن ِلَم ا ْبَرا َلِت َوأَمآ ِإ ِز ُة ُأن ّتوَرا ْنِجيُل ال َوأال
ّ ِه ِمن ِإل ِد ْع َ َب َفل ُلوَن َأ ِق ْع ُتْم َت ْن َأ َه ِء *   ُؤلَ ُتْم َه ُكم ِفيَما َحاَجْج ِه َل ٌءم ِب ِعل

ِلَم ْيَس ِفيَما ُتَحآّجوَن َف ُكْم َل ِه َل ٌءم ِب ْل ّلُه ِع َلُم َوأال ْع ُتْم َي ْن َأ َ َوأ َلُموَن ل ْع *  َما َت
ِهيُم َكاَن ْبَرا ًا ِإ ّي ِد ُهو َ َي ًا َوأل ّي ِن ِكن َنْصَرا َل ًا َكاَن َوأ ِنيف ًا َح ِلم ِمَن َكاَن َوأَما ّمْس

ِكيَن ِر ْلُمْش ِإّن ا َلى *   ْوأ ّناِس َأ ِهيَم ال ْبَرا ِإ ِذيَن ِب ّل ُه َل ُعو َب ّت َذا ا َهـ ِبّي َوأ ّن ال
ِذيَن ّل ْا َوأا ُنو ّلُه آَم ِلّي َوأال ِنيَن َوأ ْؤِم ْلُم  ا

إبراهيم في محاجتهم في وأالنصارى اليهود على وأتعالى تبارك ينكر   
قال منهم, كما كان أنه منهم طائفة كل السلم, وأدعوى عليه الخليل
بن زيد مولى محمد أبي بن محمد يسار: حدثني بن إسحاق بن محمد

الله رضي عباس ابن عكرمة, عن أوأ جبير بن سعيد ثابت, حدثني
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صالى الله رسول عند يهود وأأحبار نجران نصارى عنه, قال: اجتمعت

إل إبراهيم كان الحبار: ما عنده, فقالت وأسلم, فتنازعوا عليه الله
ًا, وأقالت ًا, فأنزل إل إبراهيم كان النصارى: ما يهودي الله نصراني

كيف إبراهيم} الَية, أي في تحاجون لم الكتاب أهل تعالى: {يا
ًا, وأقد كان أنه اليهود أيها تدعون الله ينزل أن قبل زمنه كان يهودي
ًا كان أنه النصارى أيها تدعون وأكيف ؟ موسى على التوراة نصراني

تعالى: {أفل قال وألهذا ؟ بدهر زمنه بعد النصرانية حدثت وأإنما
علم به لكم فيما حاججتم هؤلء أنتم تعالى: {ها قال تعقلون} ثم

يحاج من على إنكار علم} الَية. هذا به لكم فيماليس تحاجون فلم
علم, بل إبراهيم في تحاجوا وأالنصارى اليهود به, فإن له علم ل فيما
شرعت التي بأديانهم يتعلق مما علم منه بأيديهم فيما تحاجوا وألو
بهم, أوألى وأسلم, لكان عليه الله صالى محمد بعثة حين إلى لهم

ل ما برد وأأمرهم ذلك عليهم الله يعلمون, فأنكر ل فيما تكلموا وأإنما
حقائقها على المور يعلم الذي وأالشهادة الغيب عالم إلى به لهم علم

قال تعلمون} ثم ل وأأنتم يعلم تعالى: {وأالله قال وأجلياتها, وألهذا
ًا إبراهيم كان تعالى: {ما ًا وأل يهودي ًا كان وألكن نصراني ًا} حنيف مسلم

ًا أي ًا الشرك عن متحنف المشركين} من كان {وأما اليمان إلى قاصاد
ًا كونوا {وأقالوا البقرة سورة في تقدمت كالتي الَية وأهذه أوأ هود

للذين بإبراهيم الناس أوألى تعالى: {إن قال تهتدوأا} الَية. ثم نصارى
تعالى: المؤمنين} يقول وألي وأالله آمنوا وأالذين النبي وأهذا اتبعوه

وأهذا دينه على اتبعوه الذين الخليل إبراهيم بمتابعة الناس أحق
ًا النبي, يعني أصاحابه من آمنوا وأسلم, وأالذين عليه الله صالى محمد
منصور: حدثنا بن سعيد بعدهم. قال تبعهم وأمن وأالنصار المهاجرين

مسروأق, الضحى, عن أبي مسروأق, عن بن سعيد الحوص, عن أبو
عليه الله صالى الله رسول عنه, أن الله رضي مسعود ابن عن

أبي منهم وأليي النبيين, وأإن من وألة نبي لكل وأسلم, قال: «إن
للذين بإبراهيم الناس أوألى {إن قرأ وأجل» ثم عز ربي وأخليل

أحمد أبي حديث من وأالبزار الترمذي روأاه اتبعوه} الَية, وأقد
غير البزار: وأروأاه قال به, ثم أبيه الثوري, عن سفيان الزبيري, عن

الله, وألم عبد الضحى, عن أبي أبيه, عن سفيان, عن أحمد, عن أبي
ًا. وأكذا يذكر سفيان, ثم عن وأكيع طريق من الترمذي روأاه مسروأق

سفيان تفسيره, فقال: حدثنا في وأكيع روأاه أصاح, لكن قال: وأهذا
قال: رسول مسعود, قال بن الله عبد إسحاق, عن أبي أبيه, عن عن
وأليي النبيين, وأإن من وألية نبي لكل «إن وأسلم عليه الله صالى الله
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{إن قرأ السلم» ثم عليه إبراهيم وأجل عز ربي وأخليل أبي منهم
آمنوا} الَية, وأالذين النبي وأهذا اتبعوه للذين بإبراهيم الناس أوألى
برسله. المؤمنين جميع وألي المؤمنين} أي وألي {وأالله قوله

ّدت َوأ ٌءة **  َف ِئ ْهِل ّمْن ّطآ َتاِب َأ ِك ْل ْو ا ُكْم َل َن ّلو ّلوَن َوأَما ُيِض ّ ُيِض ُهْم ِإل ُفَس ْن َأ

ُعُروأَن َوأَما ْهَل َيْش َأ َي َتاِب *   ِك ْل ُفُروأَن ِلَم ا ْك َياِت َت ِه ِبآ ّل ُتْم ال ْن َأ ُدوأَن َوأ َه * َتْش
ْهَل َأ َتاِب َي ِك ْل ِبُسوَن ِلَم ا ْل ّق َت ْلَح ِطِل ا َبا ْل ُتُموَن ِبا ْك َت ّق َوأ ْلَح ُتْم ا ْن َأ َلُموَن َوأ ْع َت

َلْت َقا َوأ ٌءة *   َف ِئ ْهِل ّمْن ّطآ َتاِب َأ ِك ْل ْا ا ُنو َي آِم ِذ ّل ِزَل ِبا ْن َلى ُأ ِذيَن َع ّل ْا ا ُنو آَم
ِر َوأْجَه َها ّن ْا ال َوأ ُفُر ْك ُه َوأا ُهْم آِخَر ّل َع ُعوَن َل َ َيْرِج َوأل ْا *   َو ُن ْؤِم ّ ُت َع ِلَمن ِإل ِب َت

ُكْم َن َى ِإّن ُقْل ِدي َد ُه ْل َدى ا ِه ُه ّل َتَى َأن ال ْؤ ٌءد ُي ْثَل َأَح ُتْم َمآ ّم ِتي ْوأ ُأوأ َأ

ُكْم َد ُيَحآّجو ُكْم ِعن ّب َفْضَل ِإّن ُقْل َر ْل ِد ا َي ِه ِب ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمن ُي ّلُه َيَشآ ٌءع َوأال َوأاِس
ٌءم ِلي َتّص َع َيْخ ِه *   ِت ُء َمن ِبَرْحَم ّلُه َيَشآ َفْضِل ُذوأ َوأال ْل ِم ا ِظي َع ْل  ا

الضلل, إياهم للمؤمنين, وأبغيهم اليهود حسد عن تعالى يخبر شا  
أنهم يشعروأن ل وأهم أنفسهم على يعود إنما ذلك وأبال أن وأأخبر

ًا تعالى قال بهم, ثم ممكور تكفروأن لم الكتاب أهل {يا عليهم منكر
{يا حقها وأتتحققون صادقها تعلمون تشهدوأن} أي وأأنتم الله بآيات
تعلمون} وأأنتم الحق وأتكتمون بالباطل الحق تلبسون لم الكتاب أهل
وأأنتم وأسلم عليه الله صالى محمد صافة من كتبكم في ما تكتمون أي

بالذي آمنوا الكتاب أهل من طائفة {وأقالت وأتتحققونه ذلك تعرفون
مكيدة آخره} الَية, هذه وأاكفروأا النهار وأجه آمنوا الذين على أنزل

أنهم دينهم, وأهو أمر الناس من الضعفاء على ليلبسوا أرادوأها
المسلمين مع النهار, وأيصلوا أوأل اليمان يظهروأا أن بينهم اشتوروأا

من الجهلة ليقول دينهم إلى ارتدوأا النهار جاء الصبح, فإذا صالة
دين في وأعيب نقيضة على اطلعهم دينهم إلى ردهم الناس: إنما

نجيح: عن أبي ابن يرجعون}. وأقال {لعلهم قالوا المسلمين, وألهذا
ًا تعالى قوله في مجاهد ًا الَية, يعني بهذه اليهود عن إخبار صالت يهود

ًا النهار آخر الصبح, وأكفروأا صالة وأسلم عليه الله صالى النبي مع مكر
اتبعوه. كانوا أن بعد منه الضللة لهم بدت قد أن الناس منهم, ليروأا

لقيتم الكتاب: إذ أهل من طائفة عباس: قالت ابن عن العوفي وأقال
صالتكم فصلوا آخره كان فآمنوا, وأإذا النهار أوأل محمد أصاحاب

عن روأي منا, وأهكذا أعلم وأهم الكتاب أهل هؤلء يقولون لعلهم
مالك. وأأبي وأالربيع وأالسدي قتادة
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أوأ تطمئنوا ل دينكم} أي تبع لمن إل تؤمنوا تعالى: {وأل وأقوله  

بأيديكم ما تظهروأا دينكم, وأل تبع لمن إل عندكم وأما سركم تظهروأا
تعالى: {قل الله قال عليكم به وأيحتجوا به فيؤمنوا المسلمين إلى
أتم إلى المؤمنين قلوب يهدي الذي هو الله} أي هدى الهدى إن

من وأسلم عليه الله صالى محمد وأرسوله عبده على ينزله بما اليمان
كتمتم  وأإن¹الواضحات القاطعات, وأالحجج البينات, وأالدلئل الَيات

التي كتبكم في المي النبي محمد صافة من بأيديكم ما اليهود أيها
أوأ أوأتيتم ما مثل أحد يؤتى {أن القدمين. وأقوله النبياء عن نقلتموها
العلم من عندكم ما تظهروأا ربكم} يقولون: ل عند يحاجوكم

لشدة عليكم به وأيمتازوأا فيه منكم, وأيساوأوأكم للمسلمين, فيتعلموه
في بما عليكم حجة يتخذوأه ربكم, أي عند به يحاجوكم به, أوأ اليمان

وأالَخرة, الدنيا في الحجة الدللة, وأتتركب عليكم به أيديكم, فتقوم
المور يشاء} أي من يؤتيه الله بيد الفضل إن تعالى: {قل الله قال
باليمان يشاء من على المانع, يمن المعطي تصرفه, وأهو تحت كلها

وأبصيرته, بصره فيعمي يشاء من التام, وأيضل وأالتصور وأالعلم
الحجة غشاوأة, وأله بصره على وأسمعه, وأيجعل قلبه على وأيختم
يشاء من برحمته * يختص عليم وأاسع {وأالله البالغة وأالحكمة التامة
بما الفضل من المؤمنون أيها اختصكم العظيم} أي الفضل ذوأ وأالله

ًا نبيكم به شرف بما يوصاف وأل يحد ل وأسلم عليه الله صالى محمد
الشرائع. أكمل إلى به النبياء, وأهداكم سائر على

ْهِل َوأِمْن  َتاِب َأ ِك ْل ْنُه ِإن َمْن ا ْأَم ٍر َت َطا ْن ِق ِه ِب ّد َؤ ْيَك ُي َل ُهْم ِإ ْن ْنُه ِإن ّمْن َوأِم ْأَم َت
ٍر َنا ِدي ّ ِب ِه ل ّد َؤ ْيَك ُي َل ّ ِإ ِه ُدْمَت َما ِإل ْي َل ًا َع ِئم ِلَك َقآ ُهْم َذ ّن أ

َ ْا ِب ُلو ْيَس َقا َنا َل ْي َل َع
ّييَن ِفي ٌءل الُّم ِبي ُلوَن َس ُقو َي َلى َوأ ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ُهْم ا َلُموَن َوأ ْع َلَى َي َب َمْن *  

َفَى ْوأ ِه َأ ِد ْه َع َقى ِب ّت ِإّن َوأا ّلَه َف ِقيَن ُيِحّب ال ّت ْلُم  ا
من المؤمنين وأيحذر الخونة منهم بأن اليهود عن تعالى يخبر   

{يؤده المال من بقنطار} أي تأمنه إن {من منهم بهم, فإن الغترار
تأمنه إن من {وأمنهم إليه يؤديه أن الوألى بطريق دوأنه وأما إليك} أي

ًا} أي عليه دمت ما إل إليك يؤده ل بدينار وأالملزمة بالمطالبة قائم
فما الدينار في صانيعه هذا كان حقك, وأإذا استخلص في وأاللحاح

أوأل في القنطار على الكلم تقدم إليه. وأقد يؤديه ل أن أوألى فوقه
سعيد حاتم: حدثنا أبي ابن قال فمعروأف. وأقد الدينار السورة, وأأما

بن مالك الهيثم, حدثنا بن زياد عن بقية السكوني, حدثنا عمروأ بن
أخذه من وأقيل: معناه وأنار دين لنه الدينار سمي دينار, قال: إنما

ههنا يذكر أن النار. وأمناسب فله حقه بغير أخذه دينه, وأمن فهو بحقه
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صاحيحه, وأمن من موضع غير في البخاري علقه الذي الحديث
الليث: حدثني قال: وأقال حيث الكفالة كتاب في سياقه أحسنها

هريرة أبي العرج, عن هرمز بن الرحمن عبد ربيعة, عن بن جعفر
ً ذكر وأسلم, أنه عليه الله صالى الله رسول عنه, عن الله رضي رجل

دينار, ألف يسلفه أن إسرائيل بني بعض إسرائيل, سأل بني من
ًا. قال: ائتني بالله أشهدهم, فقال: كفى بالشهداء ائتني فقال شهيد

أجل إلى إليه كفيلً. قال: صادقت, فدفعها بالله بالكفيل. قال: كفى
ًا التمس ثم حاجته فقضى البحر في مسمى, فخرج يركبها مركب

ًا, فأخذ يجد أجله, فلم الذي الجل في عليه ليقدم خشبة مركب
زجج ثم صااحبه إلى منه وأصاحيفة دينار ألف فيها فنقرها, فأدخل

استسلفت أني تعلم إنك فقال: اللهم البحر إلى بها أتى موضعها, ثم
ًا ًا, فقلت: كفى فسألني دينار ألف فلن ًا, وأسألني بالله شهيد شهيد

ً بالله كفيلً, فقلت: كفى أجد أن جهدت بذلك, وأأني فرضي كفيل
ًا في بها استودعتكها, فرمى أقدر, وأإني فلم له الذي إليه أبعث مركب
ًا يلتمس ذلك في وأهو انصرف فيه, ثم وألجت حتى البحر يخرج مركب

ًا لعل لينظر أسلفه كان الذي الرجل بلده, فخرج إلى يجيئه مركب
ًا, فلما لهله المال, فأخذها فيها التي بالخشبة بماله, فإذا حطب

منه, تسلف كان الذي الرجل قدم وأالصحيفة, ثم المال وأجد كسرها
ًا زلت ما دينار, وأقال: وأالله بألف فأتاه لَتيك مركب طلب في جاهد

ًا وأجدت فما بمالك بعثت كنت فيه, قال: هل أتيت الذي قبل مركب
ًا أجد لم أني أخبرك قال: ألم ؟ بشيء إلي هذا, قال: فإن قبل مركب
دينار بألف الخشبة, فانصرف في بعثت الذي عنك أدى قد الله

ًا, هكذا ًا موضع في البخاري روأاه راشد الجزم, وأأسنده بصيغة معلق
الليث كاتب صاالح بن الله عبد عن الصحيح من المواضع بعض في

بن يونس مطولً, عن هكذا مسنده في أحمد المام عنه. وأروأاه
بن الحسن عن مسنده في البزار به, وأروأاه الليث عن المؤدب محمد
سلمة, أبي بن عمر عوانة, عن أبي حماد, عن بن يحيى عن مدرك

وأسلم, بنحوه, ثم عليه الله صالى النبي هريرة, عن أبي أبيه, عن عن
بهذا الوجه هذا من إل وأسلم عليه الله صالى النبي عن يروأى قال: ل

ليس قالوا بأنهم {ذلك تقدم. وأقوله لما خطأ وأهو قال السناد, كذا
أنهم الحق جحود على حملهم إنما سبيل} أي الميين في علينا

وأهم الميين أموال أكل في حرج ديننا في علينا يقولون: ليس
الله على تعالى: {وأيقولون الله لنا, قال أحلها قد الله العرب, فإن

بهذه المقالة, وأائتفكوا هذه اختلقوا وأقد يعلمون} أي وأهم الكذب
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قوم هم وأإنما بحقها إل الموال أكل عليهم حرم الله الضللة, فإن

الهمداني, عن إسحاق أبي عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد بهت. قال
ً يزيد, أن بن صاعصعة في نصيب عباس, فقال: إنا ابن سأل رجل

عباس: ابن وأالشاة, قال الدجاجة الذمة أهل أموال من الغزوأ
قال كما هذا بأس, قال بذلك علينا ليس قال: نقول ؟ ماذا فتقولون

لم الجزية أدوأا إذا سبيل}, إنهم الميين في علينا الكتاب: {ليس أهل
أبي عن الثوري روأاه أنفسهم, وأكذا بطيب إل أموالهم لكم تحل

أبو يحيى, حدثنا بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن بنحوه, وأقال إسحاق
جبير, قال: بن سعيد عن جعفر يعقوب, حدثنا الزهراني, حدثنا الربيع

الله نبي سبيل} قال الميين في علينا الكتاب: {ليس أهل قال لما
في كان شيء من ما الله أعداء «كذب وأسلم عليه الله صالى

البر إلى مؤداة المانة, فإنها إل هاتين قدمي تحت وأهو إل الجاهلية
من لكن وأاتقى} أي بعهده أوأفى من تعالى: {بلى قال وأالفاجر» ثم

من عليه الله عاهدكم الذي الكتاب أهل يا منكم وأاتقى بعهده أوأفى
وأالميثاق العهد أخذ كما بعث إذا وأسلم عليه الله صالى بمحمد اليمان

وأشريعته طاعته الله, وأاتبع محارم بذلك, وأاتقى وأأممهم النبياء على
المتقين}. يحب الله {فإن وأسيدهم رسله خاتم بها بعث التي

ِإّن ِذيَن **  ّل َتُروأَن ا ِد َيْش ْه َع ِه ِب ّل ِهْم ال ِن ْيَما َأ ًا َوأ ً َثَمن ِليل ِئَك َق َلـ ْوأ َ ُأ َق ل َ َخل
ُهْم ِة ِفي َل َ الَِخَر ُهُم َوأل ّلُم َك ّلُه ُي َ ال ُظُر َوأل ِهْم َين ْي َل ْوَم ِإ ِة َي َياَم ِق ْل َ ا َوأل

ِهْم ّكي ُهْم ُيَز َل ٌءب َوأ َذا ٌءم َع ِلي  َأ
اتباع من عليه الله عاهدوأا عما يعتاضون الذين تعالى: إن يقول   

أمره, وأعن وأبيان للناس صافته وأذكر وأسلم عليه الله صالى محمد
عروأض الزهيدة, وأهي القليلة بالثمان الَثمة الفاجرة الكاذبة أيمانهم

الَخرة} أي في لهم خلق ل {أوألئك الزائلة الفانية الدنيا الحياة هذه
إليهم ينظر وأل الله يكلمهم منها{وأل لهم حظ وأل فيها لهم نصيب ل

بهم لطف كلم الله يكلمهم ل لهم, يعني منه برحمة القيامة} أي يوم
وأالدناس, الذنوب من يزكيهم} أي {وأل الرحمة بعين إليهم ينظر وأل
تتعلق أحاديث وأردت أليم}. وأقد عذاب {وألهم النار إلى بهم يأمر بل

تيسر, ما منها الكريمة, فلنذكر الَية بهذه
شعبة, قال عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام الوأل) قال الحديث(  

الحر, بن خرشة عن زرعة أبا سمعت مدرك: أخبرني, قال بن علي
ل وأسلم: «ثلثة عليه الله صالى الله رسول قال ذر, قال أبي عن
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عذاب يزكيهم, وألهم القيامة, وأل يوم إليهم ينظر الله, وأل يكلمهم

وأخابوا. قال: وأأعاده خسروأا ؟ هم الله, من رسول أليم» قلت: يا
«المسبل, مرات, قال ثلثا وأسلم عليه الله صالى الله رسول

وأأهل مسلم وأالكاذب, وأالمنان», وأروأاه بالحلف سلعته وأالمنفق
به. شعبة حديث من السنن

أبي الجريري, عن عن إسماعيل أحمد: حدثنا أخرى) قال طريق( 
له: فقلت أباذر الحمس, قال: لقيت أبي الشخير, عن بن العلء
ًا تحدثا أنك عنك بلغني وأسلم, عليه الله صالى الله رسول عن حديث

عليه الله صالى الله رسول على أكذب أن يخالني ل إنه قال: أما
أنك قلت: بلغني ؟ عني بلغك الذي منه, فما سمعته وأسلم, بعدما

وأسمعته, الله. قال: قلته يشنؤهم الله, وأثلثة يحبهم تقول: ثلثة
في العدوأ يلقى قال: «الرجل ؟ الله يحبهم الذين هؤلء قلت: فمن

يسافروأن لصاحابه, وأالقوم يفتح أوأ يقتل حتى نحره لهم فينصب فئة
فينزلون, فيتنحى الرض يمسوا أن يحبوا حتى سراهم فيطول
يؤذيه الجار له يكون لرحيلهم, وأالرجل يوقظهم حتى يصلي أحدهم
هؤلء ظعن» قلت: من أوأ موت بينهما يفرق حتى أذاه على فيصبر
ـ, الحلف قال: البائع أوأ ـ الحلف قال: «التاجر ؟ الله يشنؤهم الذين

الوجه.  (الحديث هذا من المنان» غريب المختال, وأالبخيل وأالفقير
حازم, بن جربر سعيد, عن بن يحيى أحمد: حدثنا المام الثاني) قال

عميرة, عن بن وأالعرس حيوة بن رجاء عدي, أخبرني بن عدي حدثنا
له كندة, يقال من رجل الكندي, قال: خاصام عميرة ابن هو عدي أبيه

ً بن القيس امرؤ صالى الله رسول إلى موت حضر من عابس, رجل
يكن بالبينة, فلم الحضرمي على أرض, فقضى في وأسلم عليه الله
الحضرمي: إن باليمين, فقال القيس امرىء على فقضى بينة له

أرضي, فقال الكعبة وأرب ذهبت ؟ الله رسول يا اليمين من أمكنته
بها ليقتطع كاذبة يمين على حلف وأسلم: «من عليه الله صالى النبي
رسول رجاء: وأتل غضبان» قال عليه وأهو وأجل عز الله لقي أحد مال
وأأيمانهم الله بعهد يشتروأن الذين {إن وأسلم عليه الله صالى الله
ًا فقال ؟ الله رسول يا تركها لمن القيس: ماذا امرؤ قليل} فقال ثمن

من النسائي كلها, وأروأاه له تركتها قد أني «الجنة». قال: فاشهد
به, عدي بن عدي حديث

العمش, عن معاوأية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا الثالث) قال الحديث(  
وأسلم: عليه الله صالى الله رسول قال: قال الله عبد شقيق, عن

مسلم, امرى ماَل بها فاجر, ليقتطع فيها هو يمين على حلف «من
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كان وأالله الشعث: في غضبان». فقال عليه وأهو وأجل عز الله لقى
إلى فجحدني, فقدمته أرض اليهود من رجل وأبين بيني  كان¹ذلك

الله صالى الله رسول لي فقال وأسلم عليه الله صالى الله رسول
لليهودي: احلف. فقلت: يا قلت: ل. فقال ؟ بينة وأسلم: «ألك عليه

ًا رسول الذين وأجل: {إن عز الله مالي. فأنزل فيذهب يحلف الله, إذ
ًا وأأيمانهم الله بعهد يشتروأن ً ثمن حديث من أخرجاه الَية} قليل
.العمش

بن بكر أبو آدم, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا أخرى) قال طريق(  
عبد سلمة, حدثنا بن شقيق النجود, عن أبي بن عاصام عياش, عن

«من وأسلم عليه الله صالى الله رسول مسعود, قال: قال بن الله
غضبان» عليه وأهو الله حق, لقي بغير مسلم امرىء مال اقتطع

؟ الرحمن عبد أبو يحدثكم قيس, فقال: ما بن الشعث قال: فجاء
إلى لي عم ابن الحديث, خاصامت هذا كان فحدثناه, فقال: فّي

فجحدني, يده في لي كانت بئر في وأسلم عليه الله صالى الله رسول
فيمينه» وأإل بئرك أنها «بينتك وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال

بئري, تذهب بيمينه تجعلها بينة, وأإن لي الله, ما رسول قال: قلت: يا
«من وأسلم عليه الله صالى الله رسول فاجر, فقال امرؤ خصمي إن

غضبان» عليه وأهو الله حق, لقي بغير مسلم امرىء مال اقتطع
الذين الَية: {إن هذه وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: وأقرأ

ًا وأأيمانهم الله بعهد يشتروأن قليل} الَية. ثمن
غيلن, قال: حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا الرابع) قال الحديث(  

ّبان, عن عن ِرْشدين رسول أبيه, أن أنس, عن بن معاذ بن سهل َز
ًا تعالى لله «إن وأسلم, قال عليه الله صالى الله يوم يكلمهم ل عباد

الله رسول يا أوألئك إليهم» قيل: وأمن ينظر يزكيهم, وأل القيامة, وأل
وألده, وأرجل من عنهما, وأمتبرىء راغب وأالديه من «متبري قال ؟

منهم». وأتبرأ نعمتهم قوم, فكفر عليه أنعم
عرفة, بن حاتم: حدثناالحسن أبي ابن الخامس) قال الحديث(  

عبد بن إبراهيم حوشب, عن ابن يعني العوام هشيم, أنبأنا حدثنا
ً أوأفى, أن أبي ابن الله عبد السكسكي, عن يعني الرحمن أقام رجل

يعط, ليوقع لم ما بها أعطي لقد بالله السوق, فحلف في له سلعة
ً فيها بعهد يشتروأن الذين الَية: {إن هذه المسلمين, فنزلت من رجل
عن وأجه غير من البخاري قليل} الَية, وأروأاه ثمنا وأأيمانهم الله

العوام.
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العمش, وأكيع, عن أحمد: حدثنا المام السادس) قال الحديث(  

عليه الله صالى الله رسول هريرة, قال: قال أبي صاالح, عن أبي عن
يزكيهم, إليهم, وأل ينظر القيامة, وأل يوم الله يكلمهم ل «ثلثة وأسلم
حلف عنده, وأرجل ماء فضل السبيل ابن منع أليم: رجل عذاب وألهم
ًا, وأرجل العصر, يعني بعد سلعة على ًا بايع كاذب وأفى أعطاه فإن إمام

حديث من وأالترمذي داوأد أبو له» وأروأاه يف لم يعطه لم وأإن له
صاحيح. حسن الترمذي: حديث وأكيع, وأقال

ِإّن َوأ ُهْم **  ْن ًا ِم ِريق َف ُووأَن َل ْل ُهْم َي َت َن ْلِس َتاِب َأ ِك ْل ُه ِبا ُبو َتْحَس َتاِب ِمَن ِل ِك ْل ا
َو َوأَما َتاِب ِمَن ُه ِك ْل ُلوَن ا ُقو َي َو َوأ ِد ِمْن ُه ْن ِه ِع ّل َو َوأَما ال ِد ِمْن ُه ِه ِعن ّل ال

ُلوَن ُقو َي َلى َوأ ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ُهْم ا َلُموَن َوأ ْع اليهود عن تعالى يخبر    َي
ًا منهم الله, أن لعائن عليهم مواضعه, عن الكلم يحرفون فريق

في أنه الجهلة به, ليوهموا المراد عن وأيزيلونه الله كلم وأيبدلون
الله, وأهم على كذب وأهو الله إلى كذلك, وأينسبونه الله كتاب

قال كله, وألهذا ذلك في وأافتروأا كذبوا قد أنهم أنفسهم من يعلمون
مجاهد يعلمون}. وأقال وأهم الكذب الله على تعالى: {وأيقولون الله

ألسنتهم أنس. {يلووأن بن وأالربيع وأقتادة وأالحسن وأالشعبي
أنهم عباس ابن عن البخاري روأى بالكتاب} يحرفونه, وأهكذا

كتب من كتاب لفظ يزيل الله خلق من أحد وأيزيدوأن, وأليس يحرفون
منبه: إن بن وأهب وأقال تأوأيله غير على يتأوألونه يحرفونه الله, لكنهم

وألكنهم حرف منهما يغير لم تعالى الله أنزلهما كما وأالنجيل التوراة
أنفسهم عند من يكتبونها كانوا وأكتب وأالتأوأيل بالتحريف يضلون

فإنها الله كتب الله} فأما عند من هو وأما الله عند من هو {وأيقولون
من بأيديهم ما وأهب عنى حاتم, فإن أبي ابن روأاه تحول ل محفوظة
وأالنقص, وأأما وأالزيادة وأالتحريف التبديل دخلها قد أنه شك ذلك, فل

وأنقصان كثيرة وأزيادات كبير خطأ ففيه بالعربية المشاهد ذلك تعريب
منهم كثير وأفهم المعبر المعرب تفسير باب من فاحش, وأهو وأوأهم

كتبه هي التي الله كتب عنى إن وأأما فاسد جميعهم بل أكثرهم بل
شيء. يدخلها لم قال: محفوظة كما فتلك عنده

ٍر َكاَن ** َما َبَش ِتيُه َأن ِل ْؤ ّلُه ُي َتاَب ال ِك ْل ْكَم ا ْلُح َة َوأا ّو ُب ّن ُقوَل ُثّم َوأال ّناِس َي ِلل
ْا ُنو ًا ُكو َباد ِه ُدوأِن ِمن ّلي ِع ّل ِكن ال َلـ ْا َوأ ُنو ّييَن ُكو ِن ّبا ُتْم ِبَما َر ّلُموَن ُكن َع ُت
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َتاَب ِك ْل ِبَما ا ُتْم َوأ ْن ْدُرُسوَن ُك َ َت َوأل ُكْم *   ْأُمَر ْا َأن َي ُذوأ ّتِخ َكَة َت ِئ َ ْلَمل ْيَن ا ّي ِب ّن َوأال

ًا َباب ُكم َأْر ْأُمُر َي ِر َأ ْف ُك ْل َد ِبا ْع ْذ َب ُتْم ِإ ْن ِلُموَن َأ  ّمْس
أوأ عكرمة محمد, عن أبي بن محمد إسحاق: حدثنا بن محمد قال   

القرظي: حين رافع أبو قال: قال عباس ابن جبير, عن بن سعيد
الله رسول عند نجران أهل من وأالنصارى اليهود من الحبار اجتمعت

نعبدك أن محمد يا السلم: أتريد إلى وأسلم, وأدعاهم عليه الله صالى
نجران أهل من رجل فقال ؟ مريم ابن عيسى النصارى تعبد كما

أوأ ؟ تدعونا وأإليه محمد يا منا تريد الرئيس: أوأذاك له يقال نصراني
نعبد اللهأن «معاذ وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: فقال كما
أمرني» بذلك وأل بعثني بذلك الله, ما غير بعبادة نأمر أن الله, أوأ غير
قولهما: من ذلك في الله وأسلم: فأنزل عليه الله صالى قال كما أوأ

للناس يقول ثم وأالنبوة وأالحكم الكتاب الله يؤتيه أن لبشر كان {ما
ًا كونوا الكتاب الله آتاه لبشر ينبغي ما الله} أي دوأن من لي عباد

الله, مع الله, أي دوأن من اعبدوأني للناس يقول وأالنبوة, أن وأالحكمة
الناس من لحد يصلح ل لمرسل, فلن وأل لنبي يصلح ل هذا كان فإذا

ينبغي البصري: ل الحسن قال وألهذا وأالحرى الوألى بطريق غيرهم
يعبد كان القوم أن بعبادته, قال: وأذلك الناس يأمر أن لمؤمن هذا

ًا, يعني بعضهم وأرهبانهم, كما أحبارهم يعبدوأن كانوا الكتاب أهل بعض
ًا وأرهبانهم أحبارهم تعالى: {اتخذوأا الله قال الله} دوأن من أرباب

قال: يا حاتم بن عدي أن سيأتي كما وأالترمذي المسند الَية, وأفي
وأحرموا الحرام لهم أحلوا إنهم «بلى عبدوأهم. قال ما الله رسول
الحبار من إياهم» فالجهلة عبادتهم فذلك الحلل, فاتبعوهم عليهم

بخلف وأالتوبيخ الذم هذا في يدخلون الضلل وأمشايخ وأالرهبان
الله يأمر بما يأمروأن إنما فإنهم العاملين العلماء من وأأتباعهم الرسل

عنه الله نهاهم عما ينهونهم الكرام, وأإنما رسله إياه به, وأبلغتهم
عليهم وأسلمه الله صالوات الكرام, فالرسل رسله إياه وأبلغتهم

من حملوه ما أداء في خلقه وأبين الله بين السفراء أجمعين, هم
الخلق, القيام, وأنصحوا أتم بذلك المانة, فقاموا وأإبلغ الرسالة
الكتاب تعلمون بماكنتم ربانيين كونوا الحق, وأقوله: {وألكن وأبلغوهم

ربانيين, كونوا للناس الرسول يقول وألكن تدرسون} أي كنتم وأبما
حلماء, وأقال علماء حكماء وأاحد: أي وأغير رزين وأأبو عباس ابن قال

جبير بن وأسعيد عباس ابن عن روأي وأكذا وأاحد: فقهاءوأ وأغير الحسن
وأعن أنس بن وأالربيع العوفي وأعطية الخراساني وأعطاء وأقتادة

ًا: يعني الحسن قوله: في الضحاك تقوى, وأقال وأأهل عبادة أهل أيض
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تعلم من على تدرسون}: حق كنتم وأبما الكتاب تعلمون كنتم {بما

ًا يكون أن القرآن معناه, وأقرىء تفهمون {تعلمون} أي فقيه
تدرسون} تحفظون كنتم {وأبما التعليم من {تعلمون} بالتشديد

وأالنبيين الملئكة تتخذوأا أن يأمركم تعالى: {وأل الله قال ألفاظه, ثم
ًا} أي ملك وأل مرسل نبي الله: ل غير أحد بعبادة يأمركم وأل أرباب

إل ذلك يفعل ل مسلمون} أي أنتم إذ بعد بالكفر {أيأمركم مقرب
إلى دعا فقد الله غير عبادة إلى دعا الله, وأمن غير عبادة إلى دعا من

شريك ل وأحده الله عبادة وأهو باليمان يأمروأن إنما الكفر, وأالنبياء
إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا تعالى: {وأما قال له, كما

أمة كل في بعثنا تعالى: {وألقد فاعبدوأن} وأقال أنا إل إله ل أنه
ً من {وأاسأل الطاغوت} الَية, وأقال وأاجتنبوا الله اعبدوأا أن رسول
يعبدوأن} آلهة الرحمن دوأن من أجعلنا رسلنا من قبلك من أرسلنا
ًا وأقال فذلك دوأنه من إله إني منهم يقل {وأمن الملئكة عن إخبار
الظالمين}. نجزي كذلك جهنم نجزيه

ْذ ِإ َوأ َذ **  ّلُه َأَخ َق ال َثا ْيَن ِمي ّي ِب ّن ُكم َلَمآ ال ُت ْي َت َتاٍب ّمن آ ٍة ِك ْكَم ُكْم ُثّم َوأِح َء َجآ
ٌءل ٌءق َرُسو ّد ُكْم ّلَما ّمَص َع ُنّن َم ْؤِم ُت ِه َل ّنُه ِب َتنُصُر َل ُتْم َقاَل َوأ ْقَرْر َأ ُتْم َأ ْذ َأَخ َوأ

َلَى ُكْم َع ِل ِري َذ ْا ِإصْا َو ُل َنا َقا ْقَرْر ْا َقاَل َأ ُدوأ َه ْا َفاْش َن َأ ُكْم َوأ َع ّمَن َم
ِديَن ِه َفَمْن الّشا ّلَى *   َو َد َت ْع ِلَك َب ِئَك َذ َلـ ْوأ ُأ ُقوَن ُهُم َف َفاِس ْل  ا

السلم عليه آدم لدن من بعثه نبي كل ميثاق أخذ أنه تعالى يخبر   
وأحكمة, كتاب من أحدهم الله آتى لمهما السلم عليه عيسى إلى
وألينصرنه, وأل به ليؤمنن بعده من رسول جاءه مبلغ, ثم أي وأبلغ

وأنصرته بعده بعث من اتباع من وأالنبوة العلم من فيه هو ما يمنعه
من آتيتكم لما النبيين ميثاق الله أخذ {وأإذ وأتقدس تعالى قال وألهذا
جاءكم {ثم وأحكمة كتاب من أعطيتكم لمهما وأحكمة} أي كتاب

وأأخذتم أأقررتم قال وألتنصرنه به لتؤمنن معكم لما مصدق رسول
وأقتادة أنس بن وأالربيع وأمجاهد عباس ابن إصاري} وأقال ذلكم على

ما ثقل (إصاري) أي إسحاق بن محمد وأقال عهدي يعني وأالسدي
قال أقررنا {قالوا المؤكد الشديد ميثاقي أي عهدي من حملتم

هذا عن ذلك} أي بعد تولى فمن الشاهدين من معكم وأأنا فاشهدوأا
طالب أبي بن علي الفاسقون}, قال هم {فأوألئك وأالميثاق العهد
ًا الله بعث عنهما: ما الله رضي عباس ابن عمه وأابن إل النبياء من نبي
ًا الله بعث الميثاق, لئن عليه أخذ وأينصرنه, به ليؤمنن حي وأهو محمد
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ليؤمنن أحياء وأهم محمد بعث لئن أمته على الميثاق يأخذ أن وأأمره

ميثاق الله وأقتادة: أخذ البصري وأالحسن طاوأس وألينصرنه, وأقال به
ًا, وأهذا بعضهم يصدق أن النبيين وأابن علي قاله ما يضاد ل بعض
عن الرزاق عبد روأى وأيقتضيه, وألهذا يستلزمه ينفيه, بل وأل عباس

عباس, وأقد وأابن علي قول أبيه, مثل طاوأس, عن ابن معمر, عن
جابر, عن سفيان, عن الرزاق, أنبأنا عبد أحمد: حدثنا المام قال

الله صالى النبي إلى عمر قال: جاء ثابت بن الله عبد الشعبي, عن
من يهودي لي بأخ مررت الله, إني رسول وأسلم, فقال: يا عليه

قال, فتغير ؟ عليك أعرضها أل التوراة من جوامع لي قريظة, فكتب
له: أل ثابت, قلت بن الله عبد قال وأسلم عليه الله صالى رسول وأجه
عمر: رضينا فقال ؟ وأسلم عليه الله صالى الله رسول بوجه ما ترى
ًا, بالسلم بالله ًا, وأبمحمد رب صالى النبي عن رسولً, قال: فسري دين
موسى فيكم أصابح لو بيده نفسي «وأالذي وأقال وأسلم عليه الله
المم من حظي لضللتم, إنكم وأتركتموني اتبعتموه السلم, ثم عليه
النبيين». من حظكم وأأنا

عن حماد حدثنا إسحاق بكر: حدثنا أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
عليه الله صالى الله رسول قال: قال جابر عن الشعبي عن مجالد
ضلوا, وأقد يهدوأكم لن فإنهم شيء عن الكتاب أهل تسألوا «ل وأسلم
كان لو وأالله بحق, وأإنه تكذبوا أن وأإما بباطل تصدقوا أن إما وأإنكم

ًا موسى بعض يتبعني». وأفي أن إل له حل ما أظهركم بين حي
اتباعي» إل وأسعهما لما حيين وأعيسى موسى كان «لو الحاديث
ًا عليه وأسلمه الله صالوات النبياء خاتم محمد فالرسول إلى دائم

وأجد, لكان عصر أي في وأجد لو الذي العظم المام الدين, هو يوم
ليلة إمامهم كان كلهم, وألهذا النبياء على المقدم طاعته الواجب هو

المحشر في الشفيع هو المقدس, وأكذلك ببيت اجتمعوا لما السراء
المقام عباده, وأهو بين القضاء لفصل جلله جل الرب إتيان في

النبياء من العزم أوألو عنه يحيد له, وأالذي إل يليق ل الذي المحمود
صالوات به المخصوص هو فيكون إليه النوبة تنتهي حتى وأالمرسلين

عليه. وأسلمه الله

ْيَر َغ َف َأ ِه ِديِن **  ّل ُغوَن ال ْب َلُه َي َلَم َوأ َوأاِت ِفي َمن َأْس ًا َوأالْرِض الّسَما ْوع َط
ًا َكْره ِه َوأ ْي َل ِإ ُعوَن َوأ ُقْل ُيْرَج ّنا *   ِه آَم ّل ِزَل َوأَمآ ِبال َنا ُأن ْي َل ِزَل َوأَمآ َع َلَى ُأن َع

ِهيَم ْبَرا ِإْسَماِعيَل ِإ َق َوأ ِإْسَحا ُقوَب َوأ ْع َي َباِط َوأ ِتَي َوأَما َوأالْس ُموَسَى ُأوأ
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ّيوَن َوأِعيَسَى ِب ّن ِهْم ِمن َوأال ّب َ ّر ُق ل َفّر ْيَن ُن ٍد َب ُهْم َأَح ْن َنْحُن ّم ِلُموَن َلُه َوأ ُمْس
َوأَمن َتِغ *   ْب ْيَر َي ِم َغ َ ِلْسل ًا ا َلْن ِدين َبَل َف ْق ْنُه ُي َو ِم ُه ِة ِفي َوأ ِمَن الَِخَر

ِريَن ْلَخاِس  ا
ًا تعالى يقول    ًا أراد من على منكر به أنزل الذي الله دين سوى دين

{له له, الذي شريك ل وأحده الله عبادة رسله, وأهو به كتبه, وأأرسل
ًا فيهما من له استسلم وأالرض} أي السموات في من أسلم طوع

ًا, كما وأالرض السموات في من يسجد تعالى: {وألله قال وأكره
ًا ًا} الَية, وأقال طوع من الله خلق ما إلى يروأا تعالى: {أوألم وأكره
ًا وأالشمائل اليمين عن ظلله يتفيؤ شيء * داخروأن وأهم لله سجد
وأهم وأالملئكة دابة من الرض في وأما السموات في ما يسجد وألله

يؤمروأن} ما وأيفعلون فوقهم من ربهم * يخافون يستكبروأن ل
ًا, لله مستسلم لله, وأالكافر وأقالبه بقلبه مستسلم فالمؤمن كره

وأل يخالف ل الذي العظيم وأالسلطان وأالقهر التسخير تحت فإنه
فيه آخر معنى على الَية هذه تفسير في حديث وأرد يمانع, وأقد

النضر بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو الحافظ غرابة, فقال
محصن بن محمد النفيلي, حدثنا حفص بن سعيد العسكري, حدثنا
صالى النبي رباح, عن أبي بن عطاء الوأزاعي, عن العكاشي, حدثنا

ًا وأالرض السموات في من أسلم {وأله وأسلم عليه الله طوع
ًا}, «أما فمن الرض في من فالملئكة, وأأما السموات في من وأكره

ًا السلم, وأأما على وألد في المم سبايا من به أتي فمن كره
في وأرد كارهون». وأقد وأهم الجنة إلى يقادوأن وأالغلل السلسل
السلسل» في الجنة إلى يقادوأن قوم من ربك «عجب الصحيح
أقوى, وأقد للَية الوأل المعنى آخر, وألكن وأجه من شاهد له وأسيأتي

{وأله مجاهد منصور, عن عن سفيان تفسيره, حدثنا في وأكيع قال
ًا وأالرض السموات في من أسلم ًا} قال: هو طوع كقوله وأكره

ًا: الله} وأقال ليقولن وأالرض السموات خلق من سألتهم {وألئن أيض
أسلم {وأله عباس ابن مجاهد, عن العمش, عن سفيان, عن حدثنا

ًا وأالرض السموات في من ًا} قال: حين طوع الميثاق, أخذ وأكره
ً فيجازي المعاد يوم يرجعون} أي {وأإليه تعالى: قال ثم بعمله كل

على أنزل القرآن, {وأما علينا} يعني أنزل وأما بالله آمنا {قل
وأالوحي, الصحف من وأيعقوب} أي وأإسحاق وأإسماعيل إبراهيم

ـ إسرائيل أوألد من المتشعبة إسرائيل بني بطون {وأالسباط} وأهم
بذلك وأعيسى} يعني موسى أوأتي عشر, {وأما الثني ـ يعقوب وأهو

جملة النبياء جميع يعم ربهم} وأهذا من وأالنجيل, {وأالنبيون التوراة
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له {وأنحن بجميعهم نؤمن منهم} يعني: بل أحد بين نفرق {ل

أرسل, وأبكل نبي بكل يؤمنون المة هذه من مسلمون} فالمؤمنون
من أنزل بما يصدقون هم ذلك, بل من بشيء يكفروأن أنزل, ل كتاب
الله. بعثه نبي الله, وأبكل عند

ًا السلم غير يبتغ تعالى: {وأمن قال ثم   منه} الَية, أي يقبل فلن دين
ًا سلك من في {وأهو منه يقبل الله, فلن شرعه ما سوى طريق

في وأسلم عليه الله صالى النبي قال الخاسرين} كما من الَخرة
ً عمل «من الصحيح الحديث رد». وأقال فهو أمرنا عليه ليس عمل

راشد, بن عباد هاشم, حدثنا بني مولى سعيد أبو أحمد: حدثنا المام
بالمدينة, قال: قال وأنحن ذاك إذ هريرة أبو الحسن, حدثنا حدثنا

القيامة, فتجى يوم العمال «تجى وأسلم عليه الله صالى الله رسول
 وأتجي¹خير على إنك  فيقول¹الصلة رب, أنا فتقول: يا الصلة

يجي خير, ثم على إنك فيقول الصدقة رب, أنا فتقول: يا الصدقة
تجى خير, ثم على الصيام, فيقول: إنك رب, أنا فيقول: يا الصيام

السلم يجى خير, ثم على تعالى: إنك الله يقول ذلك كل العمال
على تعالى: إنك الله السلم, فيقول وأأنا السلم رب, أنت فيقول: يا
غير يبتغ {وأمن كتابه في الله أعطى, قال وأبك آخذ اليوم خير, بك
ًا السلم به الخاسرين} تفرد من الَخرة في وأهو منه يقبل فلن دين

راشد بن أحمد: عباد المام بن الله عبد الرحمن عبد أبو أحمد, قال
هريرة. أبي من يسمع لم الحسن ثقة, وألكن

ْيَف َك ِدي **  ْه ّلُه َي ًا ال ْوم ْا َق َفُروأ َد َك ْع ِهْم َب ِن ْا ِإيَما َوأ ُد ِه ّق الّرُسوَل َأّن َوأَش َح
ُهُم َناُت َوأَجآَء ّي َب ْل ّلُه ا َ َوأال ِدي ل ْه ْوَم َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا ِئَك ال َلـ ْوأ ُأ ُهْم *   ُؤ َأّن َجَزآ

ِهْم ْي َل َنَة َع ْع ِه َل ّل ِة ال َك ِئ ْلَملَ ّناِس َوأا ِعيَن َوأال ِديَن َأْجَم ِل َها *  َخا َ ِفي ّفُف ل ُيَخ
ُهُم ْن َذاُب َع َع ْل َ ا َظُروأَن ُهْم َوأل ّ ُين ِإل ِذيَن *   ّل ْا ا ُبو ِد ِمن َتا ْع ِلَك َب َذ

ْا َلُحو َأصْا ِإّن َوأ ٌءر الله َف ُفو ٌءم َغ  ّرِحي
يزيد حدثنا البصري بزيع بن الله عبد بن محمد جرير: حدثنا ابن قال   
عباس, قال: ابن عكرمة, عن هند, عن ابي بن داوأد زريع, حدثنا بن

فأرسل ندم بالشرك, ثم وألحق ارتد ثم أسلم النصار من رجل كان
{كيف فنزلت ؟ توبة من لي هل الله رسول لي سلوا أن قومه إلى

ًا الله يهدي رحيم} غفور الله فإن ـ قوله إلى ـ إيمانهم بعد كفروأا قوم
حبان وأابن وأالحاكم النسائي روأاه فأسلم, وأهكذا قومه إليه فأرسل

السناد, وألم الحاكم: صاحيح به, وأقال هند أبي بن داوأد طريق من
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حميد سليمان, حدثنا بن جعفر الرزاق: أنبأنا عبد يخرجاه, وأقال

النبي مع فأسلم سويد بن الحارثا مجاهد, قال: جاء العرج, عن
الله قومه, فأنزل إلى فرجع الحارثا كفر وأسلم, ثم عليه الله صالى

ًا الله يهدي {كيف فيه غفور ـ قوله إلى ـ إيمانهم بعد كفروأا قوم
الحارثا: عليه, فقال فقرأها قومه من رجل إليه رحيم} قال: فحملها

منك, وأإن لصادق الله رسول لصدوأق, وأإن ـ علمت ما وأالله ـ إنك
إسلمه, فحسن فأسلم الحارثا الثلثة, قال: فرجع لصادق الله

ًا الله يهدي تعالى: {كيف فقوله أن وأشهدوأا إيمانهم بعد كفروأا قوم
وأالبراهين الحجج عليهم قامت البينات} أي وأجاءهم حق الرسول

إلى ارتدوأا ثم المر لهم الرسول, وأوأضح به جاءهم ما صادق على
من به تلبسوا بعدما الهداية هؤلء يستحق الشرك, فكيف ظلمة

قال الظالمين}. ثم القوم يهدي ل تعالى: {وأالله قال العماية, وألهذا
وأالناس وأالملئكة الله لعنة عليهم أن جزاؤهم {أوألئك تعالى

في فيها} أي خلقه, {خالدين الله, وأيلعنهم يلعنهم أجمعين} أي
عنهم يفتر ل ينظروأن} أي هم وأل العذاب عنهم يخفف اللعنة, {ل

تابوا الذين تعالى: {إل قال ثم وأاحدة ساعة عنهم يخفف وأل العذاب
وأبره لطفه من رحيم} وأهذا غفور الله فإن وأأصالحوا ذلك بعد من

عليه. إليه, تاب تاب من أن خلقه على وأعائدته وأرحمته وأرأفته

ِإّن ِذيَن **  ّل ْا ا َفُروأ َد َك ْع ِهْم َب ِن ْا ُثّم ِإيَما ُدوأ َدا ًا اْز ْفر َبَل ّلن ُك ْق ُهْم ُت ُت َب ْو َت
ِئَك َلـ ْوأ ُأ ّلوَن ُهُم َوأ ِإّن الّضآ ِذيَن *   ّل ْا ا َفُروأ ْا َك ُتو ُهْم َوأَما ٌءر َوأ ّفا َلن ُك َبَل َف ْق ُي

ِهم ِمْن ِد ُء َأَح ًا الْرِض ّمْل َهب ِو َذ َل َى َوأ َد َت ْف ِه ا ِئَك ِب َلـ ْوأ ُهْم ُأ ٌءب َل َذا ٌءم َع ِلي َوأَما َأ
ُهْم ِريَن ّمن َل  ّناصِا

ًا تعالى يقول    ًا متوعد ًا, أي ازداد إيمانه, ثم بعد كفر لمن وأمهدد كفر
ًا إلى عليه استمر عند توبة لهم تقبل لن بأنهم الممات, وأمخبر

السيئات يعملون للذين التوبة تعالى: {وأليست قال الممات, كما
توبتهم تقبل {لن ههنا قال الموت} الَية, وألهذا أحدهم حضر إذا حتى

طريق إلى الحق المنهج عن الخارجون الضالون} أي هم وأأوألئك
بزيع, بن الله عبد بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ الغي, قال

ابن عكرمة, عن هند, عن أبي بن داوأد حدثنا زريع بن يزيد حدثنا
ًا عباس, أن إلى ارتدوأا, فأرسلوا ثم أسلموا ثم ارتدوأا ثم أسلموا قوم

وأسلم, عليه الله صالى الله لرسول ذلك لهم, فذكروأا يسألون قومهم
لن كفرا ازدادوأا ثم إيمانهم بعد كفروأا الذين الَية: {إن هذه فنزلت
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الذين تعالى: {إن قال جيد, ثم روأاه, وأإسناده توبتهم} وأهكذا تقبل

ًا الرض ملء أحدهم من يقبل فلن كفار وأهم وأماتوا كفروأا وألو ذهب
كان أبدا. وألو خير منه يقبل فلن الكفر على مات من به} أي افتدى

ًا الرض ملء أنفق قد الله صالى النبي سئل قربة, كما يراه فيما ذهب
العاني وأيفك الضيف يقري وأكان جدعان بن الله عبد عن وأسلم عليه

ًا يقل لم «ل, إنه فقال ؟ ذلك ينفعه الطعام: هل وأيطعم من يوم
بملء افتدى لو الدين» وأكذلك يوم خطيئتي لي اغفر الدهر: ربي

ًا الرض وأل عدل منها يقبل تعالى: {وأل قال منه, كما قبل ما ذهب
كفروأا الذين {إن خلل}, وأقال وأل فيه بيع {ل شفاعة} وأقال تنفعها

ًا الرض في ما لهم أن لو يوم عذاب من به ليفتدوأا معه وأمثله جميع
ههنا: {إن تعالى قال أليم}. وألهذا عذاب وألهم منهم تقبل ما القيامة
ًا الرض ملء أحدهم من يقبل فلن كفار وأهم وأماتوا كفروأا الذين ذهب

أنه على الوأل, فدل على افتدى} به {وألو به} فعطف افتدى وألو
أعلم, زائدة, وأالله الواوأ يقال: أن أن من أحسن ذكرناه غيره, وأما
مثل أنفق قد كان وألو شيء الله عذاب من ينقذه ل أن ذلك وأيقتضي

ًا, وألو الرض ًا, بوزن الرض بملء الله من نفسه افتدى ذهب ذهب
وأبحرها, وأقال وأبرها وأوأعرها وأسهلها وأرمالها وأترابها وأتللها جبالها
الجوني, عن عمران أبي عن شعبة حجاج, حدثني أحمد: حدثنا المام
للرجل «يقال وأسلم, قال عليه الله صالى النبي مالك, أن بن أنس
من الرض على ما لك كان لو القيامة: أرأيت يوم النار أهل من

ًا شيء, أكنت أردت الله: قد قال: فيقول: نعم, فيقول ؟ به مفتدي
تشرك ل أن آدم أبيك ظهر في عليك أخذت ذلك, قد من أهون منك
ًا, فأبيت بي وأمسلم, البخاري أخرجه تشرك» وأهكذا أن إل شيئ

ثابت, عن حماد روأح, حدثنا أحمد: حدثنا المام أخرى) وأقال طريق(  
وأسلم: «يؤتى عليه الله صالى الله رسول أنس, قال: قال عن

؟ منزلك وأجدت آدم, كيف ابن له: يا فيقول الجنة أهل من بالرجل
وأل أسأل وأتمن, فيقول: ما منزل, فيقول: سل خير رب فيقول: أي

يرى مرار, لما عشر سبيلك في فأقتل الدنيا إلى تردني أن إل أتمنى
ابن له: يا فيقول النار أهل من بالرجل الشهادة, وأيؤتى فضل من

له: منزل, فيقول شر رب فيقول: يا ؟ منزلك وأجدت آدم, كيف
ًا الرض بطلع مني تفتدى نعم, فيقول: كذبت, رب فيقول: أي ؟ ذهب

النار», وألهذا إلى تفعل, فيرد فلم وأأيسر ذلك من أقل سألتك قد
من لهم وأما ناصارين} أي من وأمالهم أليم عذاب لهم {أوألئك قال
عقابه. أليم من يجيرهم وأل الله  عذاب من ينقذهم أحد
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َلن ْا **  ُلو َنا ِبّر َت ْل ّتَى ا ْا َح ُقو ْنِف ّبوَن ِمّما ُت ْا َوأَما ُتِح ُقو ْنِف ٍء ِمن ُت ِإّن َشْي َف
ّلَه ِه ال ٌءم ِب ِلي  َع

بن عمروأ إسحاق, عن أبي شريك, عن عن تفسيره في وأكيع روأى   
روأح, أحمد: حدثنا المام البر} قال: الجنة, وأقال تنالوا {لن ميمون

بن أنس طلحة, سمع أبي بن الله عبد بن إسحاق مالك, عن حدثنا
أحب مالً, وأكان بالمدينة أنصاري أكثر طلحة أبو مالك, يقول: كان

الله صالى النبي المسجد, وأكان مستقبلة بيرحاء, وأكانت إليه أمواله
نزلت أنس: فلما طيب, قال فيها ماء من وأيشرب يدخلها وأسلم عليه
رسول طلحة: يا أبو تحبون} قال مما تنفقوا حتى البر تنالوا {لن

تحبون}, وأإن مما تنفقوا حتى البر تنالوا {لن يقول الله الله, إن
الله عند وأذخرها بّرها أرجو لله صادقة بيرحاء, وأإنها إلّي أموالي أحب

الله صالى النبي الله, فقال أراك حيث الله رسول يا تعالى, فضعها
وأأنا سمعت رابح, وأقد مال رابح, ذاك مال ذاك بخ وأسلم, «بخ عليه
الله, رسول يا طلحة: أفعل أبو القربين», فقال في تجعلها أن أرى

الصحيحين عمه, أخرجاه, وأفي وأبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها
ً أصاب لم الله رسول يا قال عمر أن من عندي أنفس هو قط مال

وأسبل الصال قال: حبس ؟ به تأمرني بخيبر, فما هو الذي سهمي
بن زياد الخطاب أبو البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ الثمرة» وأقال

عمروأ, عن بن محمد هاروأن, حدثنا بن يزيد الحساني, حدثنا يحيى
عبد عمر, قال: قال بن الله عبد بن حمزة حماس, عن بن عمروأ أبي

تحبون} ممما تنفقوا حتى البر تنالوا {لن الَية هذه الله: حضرتني
ًا أجد الله, فلم أعطاني ما فذكرت لي جارية من إلّي أحب شيئ
جعلته شيء في أعود أني الله, فلو لوجه حرة , فقلت: هي روأمية

تزوأجتها. لنكحتها, يعني لله

ُكّل ِم **  َعا ّط ّ َكاَن ال ِنَي ِحـل َب ِئيَل ّل ّ ِإْسَرا ِئيُل َحّرَم َما ِإل َلَى ِإْسَرا َع
ِه ْفِس ْبِل ِمن َن َنّزَل َأن َق ُة ُت ْوَرا ّت ْا ُقْل ال ُتو ْأ ِة َف ْوَرا ّت َها ِبال ُلو ْت ُتْم ِإن َفا ُكن

ِقيَن ِد َفَمِن صَاا َى *   َتَر ْف َلى ا ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ِد ِمن ا ْع ِلَك َب ِئَك َذ َلـ ْوأ ُأ ُهُم َف
ِلُموَن ّظا ُقْل ال َق *   َد ّلُه صَا ْا ال ُعو ِب ّت ّلَة َفا ِهيَم ِم ْبَرا ًا ِإ ِنيف ِمَن َكاَن َوأَما َح
ِكيَن ِر ْلُمْش  ا
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الحميد, حدثنا عبد القاسم, حدثنا بن هشام أحمد: حدثنا المام قال   

صالى الله نبي اليهود من عصابة حضرت عباس ابن شهر, قال: قال
إل يعلمهن ل عنهن نسألك خلل عن فقالوا: حدثنا وأسلم عليه الله

أخذ الله, وأما ذمة لي اجعلوا شئتم, وألكن عما نبي, قال: «سلوني
ًا حدثتكم أنا بنيه, لئن على يعقوب على لتتابعني فعرفتموه شيئ

شئتم. قالوا: اخبرنا عما لك, قال: فسلوني السلم» قالوا: فذلك
وأكيف ؟ نفسه على إسرائيل حرم الطعام أي خلل: أخبرنا أربع عن
وأأخبرنا ؟ وأالنثى منه الذكر يكون وأكيف ؟ الرجل وأماء المرأة ماء

عليهم فأخذ ؟ الملئكة من وأليه النوم, وأمن في المي النبي هذا كيف
على التوراة أنزل بالذي ليتابعنه, فقال: أنشدكم أخبرهم لئن العهد

ًا مرض إسرائيل أن تعلمون موسى, هل ًا مرض سقمه, وأطال شديد
ًا لله فنذر الطعام أحب ليحرمن سقمه من الله شفاه لئن نذر

الشراب البل, وأأحب لحم إليه الطعام أحب إليه, وأكان وأالشراب
عليهم». وأقال اشهد نعم: قال: «اللهم فقالوا: اللهم ألبانها» ؟ إليه

موسى, على التوراة أنزل هو, الذي إل إله ل الذي بالله «أنشدكم
رقيق, أصافر المرأة غليظ, وأماء أبيض الرجل ماء أن تعلمون هل

ماء الرجل ماء عل إن الله بإذن الولد, وأالشبه له كان عل فأيهما
ًا كان المرأة أنثى كان الرجل ماء المرأة ماء عل الله, وأإن بإذن ذكر

عليهم». وأقال: اشهد قالوا: نعم. قال: «اللهم الله» ؟ بإذن
النبي هذا أن تعلمون موسى, هل على التوراة أنزل بالذي «أنشدكم

نعم. قال: «اللهم قالوا: اللهم قلبه» ؟ ينام عيناه, وأل تنام المي
فعندها ؟ الملئكة من وأليك من فحدثنا الَن اشهد» قالوا: وأأنت

ًا الله يبعث وألم جبريل وأليي قال: «إن نفارقك وأ نجامعك إل قط نبي
لتابعناك, فعند غيره وأليك كان نفارقك, لو وأليه, قالوا: فعندها وأهو
ًا كان من تعالى: {قل الله قال ذلك أحمد لجبريل} الَية, وأروأاه عدوأ
ًا به, الحميد عبد عن محمد بن حسين عن أيض

الله عبد الزبيري, حدثنا أحمد أبو أحمد: حدثنا أخرى) قال طريق(  
ابن جبير, عن بن سعيد شهاب, عن بن بكير العجلي, عن الوليد بن

وأسلم, عليه الله صالى الله رسول إلى يهود عباس, قال: أقبلت
بهن أنبأتنا أشياء, فإن خمسة عن نسألك القاسم, إنا أبا يا فقالوا
إذ بنيه على إسرائيل أخذ ما عليهم وأاتبعناك, فأخذ نبي أنك عرفنا

عن وأكيل} قال« هاتوا» قالوا: أخبرنا نقول ما على {وأالله قال
كيف قلبه», قالوا: أخبرنا ينام وأل عيناه قال: «تنام النبي علمة
ماء عل الماءان, فإذا قال: «يلتقي ؟ تذكر المرأة, وأكيف تؤنث
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أنثت» قالوا: أخبرنا المرأة ماء عل المرأة, أذكرت, وأإذا ماء الرجل

النسا, فلم عرق يشتكي قال: كان ؟ نفسه على إسرائيل حرم ما
ًا يجد بعضهم: يعني أحمد: قال قال ـ وأكذا كذا ألبان إل يلئمه شيئ

؟ الرعد هذا ما لحومها» قالوا: صادقت, قالوا: أخبرنا فحرم ـ البل
في أوأ ـ بيده بالسحاب موكل وأجل عز الله ملئكة من قال: «ملك

عز الله أمره حيث يسوقه السحاب به يزجر نار من مخراق ـ يديه
«صاوته». قالوا قال ؟ يسمع الذي الصوت هذا وأجل» قالوا: فما

ليس بها, إنه أخبرتنا إن نتابعك التي وأاحدة, وأهي بقيت صادقت, إنما
قال: «جبريل ؟ صااحبك من فأخبرنا بالخبر يأتيه ملك له إل نبي من

وأالعذاب وأالقتال بالحرب ينزل ذاك السلم», قالوا: جبريل عليه
وأالقطر, لكان, وأالنبات بالرحمة ينزل الذي قلت: ميكائيل عدوأنا, لو

ًا كان من تعالى: {قل الله فأنزل قلبك على نزله فإنه لجبريل عدوأ
ًا الله بإذن للمؤمنين} وأالَية وأبشرى وأهدى يديه بين لما مصدق

الوليد بن الله عبد حديث وأالنسائي, من الترمذي روأاه بعدها, وأقد
جريج ابن غريب, وأقال : حس الترمذي نحوه, وأقال به العجلي

ـ يعقوب وأهو ـ السلم عليه إسرائيل عباس: كان ابن عن وأالعوفي
النوم, وأيقلع عن وأيزعجه يقلقه بالليل, وأكان النسا عرق يعتريه
ًا يأكل ل الله عافاه لئن لله بالنهار, فنذر عنه الوجع وألد يأكل وأل عرق

جرير ابن وأحكاه روأاه وأالسدي, كذا الضحاك قال عرق, وأهكذا له ما
ًا ذلك تحريم في بنوه تفسيره, قال: فاتبعه في وأاقتداء به استنان

على ذلك حرم التوراة} أي تنزل أن قبل {من بطريقه, قال: وأقوله
تقدم بعدما السياق التوراة, قلت: وألهذا تنزل أن قبل من نفسه

الشياء أحب حرم السلم عليه إسرائيل {إحداهما} أن مناسبتان
ًا هذا لله, وأكان وأتركها إليه قوله بعد مناسبة فله شريعتهم في سائغ
عندنا,وأهو المشروأع هو تحبون} فهذا مما تنفقوا حتى البر تنالوا {لن

تعالى: قال وأيشتهيه, كما العبد يحبه مما الله طاعة في النفاق
حبه} على الطعام تعالى: {وأيطعمون حبه} وأقال على المال {وأآتى
الَية.

النصارى, وأاعتقادهم على الرد بيان تقدم الثانية) لما المناسبة(  
وأاليقين الحق وأظهور إليه ذهبوا ما زيف وأتبيين المسيح في الباطل

بني إلى وأبعثه وأمشيئته بقدرته الله خلقه وأأمه, كيف عيسى أمر في
على الرد في وأتعالى, شرع تبارك ربه عبادة إلى يدعو إسرائيل

وأجوازه وأقوعه أنكروأا الذي النسخ أن وأبيان تعالى الله قبحهم اليهود
ًا أن التوراة كتابهم في نص قد تعالى الله وأقع, فإن قد عليه نوح
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يأكل الرض دوأاب جميع له الله السفينة, أباح من خرج لما السلم

وأألبانها البل لحمان نفسه على إسرائيل حرم هذا بعد منها, ثم
أخرى ذلك, وأأشياء بتحريم التوراة ذلك, وأجاءت في بنوه فاتبعه
من بناته تزوأيج في لَدم أذن قد وأجل عز الله ذلك, وأكان على زيادة

ًا الزوأجة على التسري , وأكان ذلك بعد ذلك حرم بنيه, وأقد في مباح
تسرى لما هاجر في إبراهيم فعله السلم, وأقد عليه إبراهيم شريعة

كان عليهم, وأكذلك التوراة في هذا مثل حرم سارة, وأقد على بها
ًا, وأقد الختين بين الجمع بين جمع السلم عليه يعقوب فعله سائغ

في عليه منصوص كله التوراة, وأهذا في ذلك عليهم حرم الختين, ثم
الله شرعه ما فليكن بعينه, فكذلك النسخ هو عندهم, وأهذا التوراة

بالهم التوراة, فما في حرم ما بعض إحلله السلم, في عليه للمسيح
ًا به الله بعث ما وأكذلك ؟ وأخالفوه كذبوه بل ؟ يتبعوه لم صالى محمد

أبيه المستقيم, وأملة القويم, وأالصراط الدين من وأسلم عليه الله
كان الطعام تعالى: {كل قال وألهذا ؟ يؤمنون ل بالهم إبراهيم, فما

ً تنزل أن قبل من نفسه على إسرائيل حرم ما إل إسرائيل لبني حل
ً كان التوراة} أي ما إل التوراة نزوأل قبل الطعمة لهم, جميع حل

كنتم إن فاتلوها بالتوراة فأتوا تعالى: {قل قال إسرائيل, ثم حرمه
من الكذب الله على افترى {فمن قلناه بما ناطقة صاادقين} فإنها

أنه وأادعى الله على كذب فمن الظالمون} أي هم فأوألئك ذلك بعد
ًا, وأأنه بالتوراة وأالتمسك السبت لهم شرع ًا يبعث لم دائم آخر نبي
النسخ وأقوع من بيناه الذي هذا بعد وأالحجج بالبراهين الله إلى يدعو

تعالى: {قل قال الظالمون} ثم هم {فأوألئك ذكرناه ما وأظهور
في شرعه وأفيما به أخبر فيما الله صادق محمد يا قل الله} أي صادق

ًا إبراهيم ملة القرآن, {فاتبعوا المشركين} أي من كان وأما حنيف
محمد لسان على القرآن في الله شرعها التي إبراهيم ملة اتبعوا
مرية, وأهي وأل فيه شك ل الذي الحق فإنه وأسلم عليه الله صالى

أتم, كما وأل أوأضح وأل أبين وأل منها بأكمل نبي يأت لم التي الطريقة
ًا مستقيم صاراط إلى ربي هداني إنني تعالى: {قل قال ًا * دين قيم
ًا إبراهيم ملة أوأحينا تعالى: {ثم المشركين} وأقال من كان وأما حنيف

ًا إبراهيم ملة اتبع أن إليك المشركين}. من كان وأما حنيف
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ِإّن ّوأَل **  ْيٍت َأ َع َب ّناِس ُوأِض ِذي ِلل ّل ّكَة َل َب ًا ِب َباَرك ًدى ُم ُه َلِميَن َوأ َعا ْل ِه ّل ِفي   *
ٌءت َيا ٌءت آ َنا ّيـ َقاُم َب ِهيَم ّم ْبَرا َلُه َوأَمن ِإ ًا َكاَن َدَخ ِه آِمن ّل َلى َوأل ّناِس َع ِحّج ال

ْيِت َب ْل َع َمِن ا َطا َت ِه اْس ْي َل ً ِإ ِبيل َفَر َوأَمن َس ِإّن َك ِنّي الله َف َلِميَن َعِن َغ َعا ْل  ا
لعبادتهم الناس لعموم أي للناس وأضع بيت أوأل أن تعالى يخبر   

ببكة} {للذي عنده إليه, وأيعتكفون به, وأيصلون وأنسكهم, يطوفون
كل يزعم الذي السلم عليه الخليل إبراهيم بناها التي الكعبة يعني
إلى يحجون وأمنهجه, وأل دينه على أنهم وأاليهود النصارى طائفتي من

حجه, إلى الناس وأنادى ذلك في له الله أمر عن بناه الذي البيت
ًا} أي قال وألهذا ًا وأضع تعالى: {مبارك للعالمين} وأقد {وأهدى مبارك
التيمي, إبراهيم العمش, عن عن سفيان أحمد: حدثنا المام قال
الله, أي رسول يا عنه, قال: قلت الله رضي ذر أبي أبيه, عن عن

أي الحرام». قلت: ثم «المسجد قال ؟ أوأل الرض في وأضع مسجد
قال: «أربعون ؟ بينهما القصى». قلت: كم قال: «المسجد ؟

فكلها فصل الصلة أدركَت حيث قال: «ثم ؟ أي سنة». قلت: ثم
ابن به. وأقال العمش حديث من وأمسلم البخاري مسجد» وأأخرجه

بن سعيد الصباح, حدثنا بن محمد بن الحسن حاتم: حدثنا أبي
الله رضي علي الشعبي, عن مجالد, عن شريك, عن سليمان, عن

ًا} ببكة للذي للناس وأضع بيت أوأل تعالى: {إن قوله في عنه مبارك
الله. وأحدثنا لعبادة وأضع بيت أوأل كان قبله, وألكنه البيوت قال: كانت
سماك, عن الحوص, عن أبو الربيع, حدثنا بن الحسن أبي, حدثنا

عنه, فقال: أل الله رضي علي إلى رجل عرعرة, قال: قام بن خالد
قال: ل, وألكنه ؟ الرض في وأضع بيت أوأل البيت, أهو عن تحدثني

ًا, وأذكر كان دخله إبراهيم, وأمن مقام البركة فيه وأضع بيت أوأل آمن
مستقصى ذلك ذكرنا البيت, وأقد إبراهيم بناء كيفية في الخبر تمام
أوأل أنه السدي هنا, وأزعم إعادته عن فأغنى البقرة سورة أوأل في
ًا, وأالصحيح الرض وأجه على وأضع بيت الله رضي علي قول مطلق

دلئل كتابه في الكعبة بناء في البيهقي روأاه الذي الحديث عنه. فأما
الخير, أبي حبيب, عن أبي بن يزيد لهيعة, عن ابن طريق من النبوة

ًا العاص بن عمروأ بن الله عبد عن آدم إلى جبريل الله «بعث مرفوع
به, وأقيل بالطواف أمر آدم, ثم الكعبة, فبناه ببناء وأحواء, فأمرهما

من ترى كما للناس» فإنه وأضع بيت أوأل الناس, وأهذا أوأل له: أنت
هذا يكون أعلم, أن ضعيف. وأالشبه. وأالله وأهو لهيعة ابن مفردات
ًا أصاابهما اللتين الزاملتين من عمروأ, وأيكون بن الله عبد على موقوف

الكتاب. أهل كلم من اليرموك يوم
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المشهور, على مكة أسماء من ببكة} بكة تعالى: {للذي وأقوله  

أنهم بمعنى وأالجبابرة الظلمة أعناق تبك لنها بذلك قيل: سميت
أي فيها يتباكون الناس وأقيل: لن عندها وأيخضعون بها يذلون

ًا, فيصلي الناس به بك الله قتادة: إن يزدحمون. قال النساء جميع
وأعكرمة مجاهد عن روأى غيرها, وأكذا ببلد ذلك يفعل وأل الرجال أمام

بن حماد حيان. وأذكر بن وأمقاتل شعيب بن وأعمروأ جبير بن وأسعيد
عباس ابن جبير, عن بن سعيد السائب, عن بن عطاء عن سلمة
إلى البيت من التنعيم, وأبكة إلى الفج من عنه, قال: مكة الله رضي

البيت إبراهيم: بكة المغيرة, عن شعبة, عن البطحاء, وأقال
بن روأاية, وأميمون عكرمة, في الزهري. وأقال قال وأالمسجد, وأكذا

صاالح أبو مكة. وأقال ذلك وأراء بكة, وأما حوله وأما مهران: البيت
البيت موضع حيان: بكة بن وأمقاتل العوفي وأعطية النخعي وأإبراهيم

كثيرة: مكة, وأبكة, أسماء لمكة ذكروأا مكة, وأقد ذلك سوى وأما
رحم, المين, وأالمأمون, وأأم الحرام, وأالبلد العتيق, وأالبيت وأالبيت

من تطهر لنها بدر, وأالقادس وأزن على القرى, وأصالح, وأالعرش وأأم
ًا بالنون, وأبالباء الذنوب, وأالمقدسة, وأالناسة وأالحاطمة, أيض
وأالبلدة, وأالبنية, وأالكعبة. وأالنّساسة, وأالرأس, وأكوثاء

بناء من أنه ظاهرة دللت بينات} أي آيات تعالى: {فيه وأقوله  
إبراهيم} تعالى: {مقام قال وأشرفه, ثم عظمه الله إبراهيم, وأأن

منه القواعد رفع على به استعان البناء ارتفع لما الذي يعني
ًا كان إسماعيل, وأقد وأيناوأله عليه يقف كان وأالجدران, حيث ملتصق

إمارته في عنه الله رضي الخطاب بن عمر أخره حتى البيت بجدار
على يشوشون منه, وأل الطواف يتمكن بحيث الشرق ناحية إلى

عنده بالصلة أمرنا قد تعالى الله الطواف, لن بعد عنده المصلين
الحاديث قدمنا مصلى} وأقد إبراهيم مقام من قال: {وأاتخذوأا حيث
العوفي وأالمنة. وأقال الحمد لله ههنا, وأ إعادتها عن فأغنى ذلك في
فمنهّن إبراهيم} أي مقام بينات آيات {فيه قوله في عباس ابن عن

َعر. وأقال إبراهيم مقام بينة, آية المقام في قدميه مجاهد: أثر وأالمْش
وأمقاتل وأالسدي وأقتادة وأالحسن العزيز عبد بن عمر عن روأى وأكذا

المشهورة: اللمية قصيدته في طالب أبو وأغيرهم, وأقال حيان بن
ًا قدميه رطبةعلى الصخر في إبراهيم وأموطىء  ناعل غير حافي

الوأدي, قال: حدثنا وأعمروأ سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وأقال  
عباس, في ابن عطاء, عن جريج, عن ابن عن سفيان وأكيع, حدثنا
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إبراهيم, وألفظ مقام كله إبراهيم} قال: الحرم تعالى: {مقام قوله

قال: أنه جبير بن سعيد عن إبراهيم, وأروأي مقام كله عمروأ: الحجر
مقام كله الحجر النسخة, وألعله في رأيته هكذا إبراهيم مقام الحج

كان دخله تعالى: {وأمن مجاهد. وأقوله بذلك صارح إبراهيم, وأقد
سوء, وأكذلك كل من يأمن الخائف دخله إذا مكة حرم آمنا} يعني

وأغيره: كان البصري الحسن قال الجاهلية, كما حال في المر كان
ابن الحرم, فيلقاه وأيدخل صاوفة عنقه في فيضع يقتل الرجل

سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن يخرج. وأقال حتى يهيجه فل المقتول
ْيمي, عن يحيى أبو الشج, حدثنا ّت جبير, عن بن سعيد عطاء, عن ال

عاذ آمنا} قال: من كان دخله {وأمن تعالى قوله في عباس ابن
خرج يسقى, فإذا وأل يطعم وأل يؤوأى ل البيت, وألكن أعاذه بالبيت

ًا جعلنا أنا يروأا تعالى: {أوألم الله بذنبه, وأقال أخذ ًا حرم وأيتخطف آمن
الذي البيت هذا رب تعالى: {فليعبدوأا حولهم} الَية, وأقال من الناس

تحريمها جملة من إنه خوف} وأحتى من وأآمنهم جوع من أطعمهم
وأقلع شجرها قطع أوأكاره, وأحرمة عن وأتنفيره صايدها اصاطياد حرمة

من جماعة عن ذلك في وأالَثار الحاديث ثبتت حشيشها, كما
ًا الصحابة ًا. ففي مرفوع ابن عن لمسلم وأاللفظ الصحيحين وأموقوف

وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي عباس
استنفرتم وأنية, وأإذا جهاد وألكن هجرة «ل مكة فتح الفتح يوم

خلق يوم الله حرمه البلد هذا «إن مكة فتح الفتح يوم فانفروأا» وأقال
لم القيامة, وأإنه يوم الله, إلى بحرمة حرام وأالرض, فهو السموات

نهار, فهو من ساعة في إل لي يحل قبلي, وألم لحد فيه القتال يحل
صايده, وأل ينفر شوكه, وأل يعضد ل القيامة يوم إلى الله بحرمة حرام
العباس: يا خلها» فقال يختلى عرفها, وأل من إل لقطته تلتقط
الذخر», «إل وألبيوتهم, فقال لقينهم فإنه الذخر الله, إل رسول
ًا لمسلم وأاللفظ نحوه, وألهما أوأ مثله هريرة أبي عن وألهما عن أيض

إلى البعوثا يبعث وأهو سعيد بن لعمروأ قال أنه العدوأي شريح أبي
الله صالى الله رسول به قام قول أحدثك أن المير أيها لي مكة: ائذن

قلبي, وأأبصرته وأوأعاه أذناي سمعته الفتح يوم من الغد وأسلم عليه
مكة «إن قال عليه, ثم وأأثنى الله حمد به, إنه تكلم حين عيناي
وأاليوم لله با يؤمن لمريء يحل الناس, فل يحرمها الله, وألم حرمها
ًا, وأل بها يسفك أن الَخر بقتال ترخص أحد شجرة, فإن بها يعضد دم

لرسوله أذن الله إن له فقولوا فيها وأسلم عليه الله صالى الله رسول
حرمتها عادت نهار, وأقد من ساعة فيها لي أذن لكم, وأإنما يأذن وألم
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شريح: ما لبي الغائب». فقيل الشاهد فليبلغ بالمس كحرمتها اليوم
ل الحرم شريح, إن أبا يا منك بذلك أعلم قال: أنا ؟ عمروأ لك قال
ًا, وأل يعيذ ًا عاصاي ًا بدم, وأل فار عنه الله رضي جابر بَخْزية, وأعن فار

لحد يحل «ل يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: سمعت
بن عدي بن الله عبد مسلم. وأعن السلح» روأاه بمكة يحمل أن كم

وأهو وأسلم عليه الله صالى الله رسول سمع أنه الزهري الحمراء
َوأَرة وأاقف الله, وأأحب أرض لخير إنك «وأالله مكة, يقول بسوق بالَحْز
المام خرجت». روأاه ما منك أخرجت أني الله, وألول إلى الله أرض

الترمذي: ماجه, وأقال وأابن وأالنسائي لفظه, وأالترمذي أحمد, وأهذا
عن أحمد وأروأى نحوه عباس ابن حديث من صَاّحح صاحيح, وأكذا حسن

آدم بن بشر أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن نحوه. وأقال هريرة أبي
العمى مسلم بن زريق عاصام, عن أبو السمان, حدثنا أزهر بنت ابن

جعدة بن يحيى عياش, عن أبي ابن زياد مخزوأم, حدثني بني مولى
ًا كان دخله تعالى: {وأمن قوله في هبيرة بن النار. من آمنا} قال: آمن

الحسن أبو البيهقي: أخبرنا روأاه الذي الحديث القول هذا معنى وأفي
بن محمد عبيد, حدثنا بن أحمد عبدان, حدثنا بن أحمد بن علي

عن المؤمل ابن سليمان, حدثنا بن سعيد الواسطي, حدثنا سليمان
رسول عباس, قال: قال بن الله عبد عطاء, عن محيصن, عن ابن
حسنة, وأخرج في دخل البيت دخل «من وأسلم عليه الله صالى الله
ًا سيئة, وأخرج من المؤمل, بن الله عبد به قال: تفرد له» ثم مغفور

إليه استطاع من البيت حج الناس على لله {وأ بالقوي. وأقوله وأليس
قوله هي الجمهور. وأقيل: بل عند الحج وأجوب آية سبيلً} هذه

الحاديث وأردت أظهر. وأقد لله}, وأالوأل وأالعمرة الحج {وأأتموا
وأقواعده, وأأجمع وأدعائمه السلم أركان أحد بأنه المتعددة

ًا ذلك على المسلمون ًا, وأإنما إجماع في المكلف على يجب ضروأري
الله: رحمه أحمد المام وأالجماع. قال بالنص وأاحدة مرة العمر
بن محمد القرشي, عن مسلم بن الربيع هاروأن, حدثنا بن يزيد حدثنا

وأسلم, عليه الله صالى الله رسول هريرة, قال: خطبنا أبي زياد, عن
رجل: أكل فحجوا» فقال الحج عليكم فرض قد الناس «أيها فقال
ًا, فقال قالها حتى فسكت ؟ الله رسول يا عام صالى الله رسول ثلث
قال استطعتم» ثم وألما لوجبت نعم قلت «لو وأسلم عليه الله

سؤالهم بكثرة قبلكم كان من هلك فإنما تركتكم ما «ذروأني
استطعتم, ما منه فأتوا بشيء أمرتكم أنبيائهم, وأإذا على وأاختلفهم

عن حرب بن زهير عن مسلم فدعوه», وأروأاه شيء عن نهيتكم وأإذا
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بن وأسليمان حسين بن سفيان روأى نحوه. وأقد به هاروأن بن يزيد
الزهري, عن عن حفصة أبي بن وأمحمد حميد بن الجليل وأعبد كثير
الله رضي عباس ابن أمية, عن بن يزيد وأاسمه الدؤلي سنان أبي

أيها فقال: «يا وأسلم عليه الله صالى الله رسول خطبنا عنه, قال
حابس, فقال: يا بن القرع الحج» فقام عليكم كتب الله إن الناس
لم وأجبت وألو لوجبت قلتها «لو فقال ؟ عام كل أفي الله رسول
فهو زاد فمن مرة بها, الحج تعملوا أن تستطيعوا وألم بها تعملوا

من ماجه, وأالحاكم وأابن وأالنسائي داوأد وأأبو أحمد تطوع» روأاه
ابن عن عكرمة عن سماك عن شريك به, وأروأاه الزهري حديث
يزيد. بن أسامة حديث من بنحوه. وأروأي عباس

العلى, عبد بن علي عن وأردان بن منصور أحمد: حدثنا المام قال  
َتري, عن أبي أبيه, عن عن َبْخ نزلت عنه, قال: لما الله رضي علي ال

رسول سبيلً} قالوا: يا إليه استطاع من البيت حج الناس على {وألله
قال ؟ عام كل في الله رسول فسكت, قالوا: يا ؟ عام كل في الله

ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا الله لوجبت», فأنزل نعم قلت «ل, وألو
ماجه وأابن الترمذي روأاه تسؤكم} وأكذا لكم تبد إن أشياء عن تسألوا

الترمذي, حسن قال به, ثم وأردان بن منصور حديث من وأالحاكم
من البختري أبو يسمع قال: لم البخاري نظر, لن قال غريب, وأفيما

محمد نمير, حدثنا بن الله عبد بن محمد حدثنا: ماجه ابن علي. وأقال
بن أنس سفيان, عن أبي العمش, عن أبيه, عن عن عبيدة أبي بن

قلت قال«لو ؟ عام كل في الله, الحج رسول مالك, قال: قالوا: يا
بها, لعذبتم». تقوموا لم بها, وألو تقوموا لم وأجبت لوجبت, وألو نعم

جابر, عن عطاء, عن عن جريج ابن حديث من الصحيحين وأفي
؟ للبد هذا, أم لعامنا هذه الله, متعتنا رسول يا مالك, قال بن سراقة

».أبد لبد «بل روأاية للبد». وأفي «ل, بل قال
أبي بن وأاقد حديث من داوأد أبي وأسنن أحمد المام مسند وأفي  

وأسلم, قال عليه الله صالى الله رسول أن أبيه عن الليثي وأاقد
ظهور الزمن ثم يعني ـ الحصر ظهور ثم «هذه حجته في لنسائه
فأقسام: تارة الستطاعة البيوت» وأأما من تخرجن وأل ـ الحصر
ًا الشخص يكون كتب في مقرر هو كما بغيره بنفسه, وأتارة مستطيع

عبد حميد, حدثنا بن عبد الترمذي: حدثنا عيسى أبو الحكام, قال
بن عباد بن محمد يزيد, قال: سمعت بن إبراهيم الرزاق, أخبرنا

إلى رجل قام عنهما, قال الله رضي عمر ابن عن يحدثا جعفر
؟ الله رسول يا الحاج فقال: من وأسلم عليه الله صالى الله رسول
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رسول يا أفضل الحج فقال: أي آخر التفل», فقام قال: «الشعث

الله رسول يا السبيل فقال: ما آخر وأالثج», فقام قال: «العج ؟ الله
إبراهيم حديث من ماجه ابن روأاه وأالراحلة», وأهكذا قال: «الزاد ؟

حديثه, وأقد من إل نعرفه الترمذي: وأل الخوزي, قال وأهو يزيد بن
في وأقال ههنا قال حفظه, كذا قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم
كلهم رجاله السناد هذا أن يشك حس. ل حديث الحج: هذا كتاب
الحديث, لكن هذا أجل من فيه تكلموا هذا, وأقد الخوزي سوى ثقات

بن العزيز عبد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن غيره, فقال تابعه قد
الليثي, عمير بن عبيد بن الله عبد بن محمد العامري, حدثنا الله عبد
عمر, بن الله عبد إلى جعفر, قال: جلست بن عباد بن محمد عن

السبيل له: ما فقال وأسلم عليه الله صالى النبي إلى رجل قال: جاء
بن محمد روأاية من مردوأيه ابن روأاه وأالراحلة» وأهكذا «الزاد قال ؟

ابن عن روأي حاتم: وأقد أبي ابن قال ثم به عمير بن عبيد بن الله عبد
بن وأالربيع جبير بن وأسعيد وأعطاء وأمجاهد وأالحسن وأأنس عباس
من أخرى طرق من الحديث هذا روأي ذلك, وأقد نحو وأقتادة أنس

مرفوعة, كلها وأعائشة مسعود وأابن عباس بن الله وأعبد أنس حديث
الحكام, وأالله كتاب في مقرر هو كما مقال أسانيدها في وألكن

هذا طرق بجمع مردوأيه بن بكر أبو الحافظ اعتنى أعلم. وأقد
سلمة, عن بن حماد عن قتادة حديث من الحاكم الحديث, وأروأاه

قول عن سئل وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن أنس قتادة, عن
قال ؟ السبيل سبيلً} فقيل: ما إليه استطاع {من وأجل عز الله

يخرجاه. مسلم, وألم شرط على قال: صاحيح وأالراحلة», ثم «الزاد
يونس, عن عن علية ابن يعقوب, حدثنا جرير: حدثني ابن وأقال

على {وألله وأسلم عليه الله صالى الله رسول قرأ الحسن, قال
ما الله رسول سبيلً} فقالوا: يا إليه استطاع من البيت حج الناس

عن تفسيره في وأكيع وأالراحلة», وأروأاه «الزاد قال ؟ السبيل
الرزاق, أنبأنا عبد أحمد: حدثنا المام به. وأقال يونس سفيان, عن
فضيل, يعني الملئي, عن إسرائيل أبو وأهو إسماعيل الثوري, عن

الله رسول عباس, قال: قال ابن جبير, عن بن سعيد عمروأ, عن ابن
فإن ـ الفريضة يعني ـ الحج إلى «تعجلوا وأسلم عليه الله صالى

ًا: حدثنا أحمد له». وأقال يعرض ما يدري ل أحدكم معاوأية, أبو أيض
صافوان, عن أبي بن مهران الفقيمي, عن عمروأ بن الحسن حدثنا

أراد «من وأسلم عليه الله صالى الله رسول عباس, قال: قال ابن
به. الضرير معاوأية أبي عن مسدد عن داوأد أبو فليتعجل» وأروأاه الحج
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سبيلً} إليه استطاع {من قوله في عباس ابن عن جبير ابن روأى وأقد

عكرمة سبيلً, وأعن إليه استطاع فقد درهم ثلثمائة ملك قال: من
جناب أبي عن الجراح بن وأكيع وأروأى الصحة قال: السبيل أنه موله
{من عباس, قال ابن عن مزاحم بن الضحاك عن الكلبي يعني

كفر تعالى: {وأمن وأالبعير» وأقوله «الزاد سبيلً} قال إليه استطاع
وأاحد: أي وأغير وأمجاهد عباس ابن العالمين} قال عن غني الله فإن
بن سعيد عنه. وأقال غني وأالله كفر فقد الحج فريضة جحد وأمن

نزلت عكرمة, قال: لما نجيح, عن أبي ابن سفيان, عن عن منصور
ًا السلم غير يبتغ {وأمن اليهود: فنحن منه} قالت يقبل فلن دين

لهم فقال فحجهم, يعني وأجل: فاْخِصمهم عز الله مسلمون, قال
حج المسلمين على فرض الله «إن وأسلم عليه الله صالى النبي
يحجوا, أن وأأبوا علينا يكتب سبيلً» فقالوا: لم إليه استطاع من البيت

ابن العالمين} وأروأى عن غني الله فإن كفر تعالى: {وأمن الله قال
الله عبد مردوأيه: حدثنا بن بكر أبو نحوه. وأقال مجاهد عن نجيح أبي
بن مسلم مسعود, حدثنا بن الله عبد بن إسماعيل جعفر, حدثنا بن

الخراساني, هاشم أبو هلل فياض, قال: حدثنا بن إبراهيم, وأشاذ
الله رضي علي الحارثا, عن عن الهمداني إسحاق أبو حدثنا

ًا ملك «من وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنه,قال: قال زاد
ًا مات يضره الله, فل بيت يحج وألم وأراحلة ًا, ذلك أوأ يهودي بأن نصراني

ً إليه استطاع من البيت حج الناس على قال: {وألله الله * وأمن سبيل
مسلم حديث من جرير ابن العالمين} وأروأاه عن غني الله فإن كفر
الرازي: زرعة أبي عن حاتم أبي ابن روأاه به, وأهكذا إبراهيم بن

الخراساني, فذكره هاشم أبو هلل فياض, حدثنا بن هلل حدثنا
عن القطعي يحيى بن محمد عن الترمذي مثله, وأروأاه بإسناده
بن عمروأ بن ربيعة مولى الله عبد بن هلل إبراهيم, عن بن مسلم
هذا من إل نعرفه ل غريب حديث به, وأقال: هذا الباهلي مسلم

في يضعف مجهول, وأالحارثا مقال, وأهلل إسناده الوجه, وأفي
عدي: ابن الحديث. وأقال منكر هذا البخاري: هلل الحديث. وأقال

الحافظ السماعيلي بكر أبو روأى بمحفوظ. وأقد ليس الحديث هذا
بن الله عبيد بن إسماعيل الوأزاعي: حدثني عمروأ أبي حديث من
الخطاب بن عمر سمع أنه غنم بن الرحمن عبد المهاجر, حدثني أبي

ًا عليه يحج, فسواء فلم الحج أطاق يقول: من عنه الله رضي يهودي
ًا, وأهذا أوأ مات عنه. وأروأى الله رضي عمر إلى صاحيح إسناد نصراني

بن عمر البصري, قال: قال الحسن عن سننه في منصور بن سعيد
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ً أبعث أن هممت عنه: لقد الله رضي الخطاب المصار هذه إلى رجال
هم ما الجزية عليهم يحج, فيضربوا فلم جدة له كان من كل فينظروأا

بمسلمين. هم بمسلمين, ما

ُقْل ْهَل **  َأ َتاِب َي ِك ْل ُفُروأَن ِلَم ا ْك َياِت َت ِه ِبآ ّل ّلُه ال ٌءد َوأال ِهي َلى َش َما َع
ُلوَن ْعَم ُقْل َت ْهَل *   َأ َتاِب َي ِك ْل ّدوأَن ِلَم ا ِبيِل َعن َتُص ِه َس ّل آَمَن َمْن ال
َها َن ُغو ْب ًا َت َوج ُتْم ِع ْن َأ ُء َوأ َدآ َه ّلُه َوأَما ُش ِفٍل ال َغا ُلوَن َعّما ِب ْعَم  َت

للحق, عنادهم على الكتاب أهل للكفرة تعالى الله من تعنيف هذا   
أهل من أراده من الله سبيل عن الله, وأصادهم بآيات وأكفرهم
من حق الرسول به جاء ما بأن علمهم وأطاقتهم, مع بجهدهم اليمان

المرسلين وأالسادة القدمين النبياء عن العلم من عندهم الله, بما
ذكر من به وأنوهوا به بشروأا أجميعن, وأما عليهم وأسلمه الله صالوات

النبياء, آدم, وأخاتم وألد سيد المكي العربي الهاشمي المي النبي
بأنه ذلك, وأأخبر على الله توعدهم وأالسماء, وأقد الرض رب وأرسول

وأمعاملتهم النبياء عن بأيديهم ما خالفوا بما ذلك صانيعهم على شهيد
ليس أنه تعالى وأالعناد, فأخبر وأالجحود بالتكذيب به المبشر الرسول

وأل مال ينفع ل {يوم ذلك على وأسيجزيهم يعملون, أي عما بغافل
بنون}.

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا َو ُن ْا ِإن آَم ُعو ِطي ًا ُت ِريق ِذيَن ّمَن َف ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأوأ ِك ْل ُكم ا ّدوأ َيُر

َد ْع ُكْم َب ِن ِريَن ِإيَما ِف ْيَف َكا َك َوأ ُفُروأَن *   ْك ُتْم َت ْن َأ َلَى َوأ ْت ُكْم ُت ْي َل َياُت َع ِه آ ّل ال
ُكْم ِفي ُلُه َوأ َتِصم َوأَمن َرُسو ْع ِه َي ّل ْد ِبال َق َي َف ِد َلَى ُه ٍم صِاَراٍط ِإ ِقي َت  ّمْس

أهل من طائفة يطيعوا أن عن المؤمنين عباده وأتعالى تبارك يحذر   
وأما فضله من الله آتاهم ما على المؤمنين يحسدوأن الذين الكتاب
ّد قال رسوله, كما إرسال من به منحهم أهل من كثير تعالى: {وأ
ًا إيمانكم بعد من يردوأنكم لو الكتاب ًا كفار أنفسهم} عند من حسد

الكتاب أوأتوا الذين من فريقا تطيعوا {إن ههنا قال الَية, وأهكذا
ّدوأكم وأأنتم تكفروأن تعالى: {وأكيف قال كافرين} ثم إيمانكم بعد ير

منكم بعيد الكفر أن رسوله} يعني وأفيكم الله آيات عليكم تتلى
ً رسوله على تنزل الله آيات منه, فإن وأحاشاكم ًا, وأهو ليل وأنهار

تؤمنون ل لكم تعالى: {وأما كقوله إليكم, وأهذا وأيبلغها عليكم يتلوها
كنتم إن ميثاقكم أخذ وأقد بربكم لتؤمنوا يدعوكم وأالرسول بالله
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عليه الله صالى النبي أن الحديث في جاء بعدها. وأكما مؤمنين} الَية

ًا لصاحابه وأسلم, قال ًا إليكم أعجب المؤمنين «أي يوم ؟» إيمان
وأذكروأا ربهم» ؟ عند وأهم يؤمنون ل قالوا: الملئكة. قال: «وأكيف

؟» قالوا: فنحن. عليهم ينزل وأالوحي يؤمنون ل «وأكيف النبياء, قال
أعجب الناس ؟» قالوا: فأي أظهركم بين وأأنا تؤمنون ل «وأكيف قال

ًا ًا يجدوأن بعدكم من يجيئون «قوم قال ؟ إيمان بما يؤمنون صاحف
شرح أوأل في عليه وأالكلم الحديث هذا سند ذكرت فيها» وأقد

هدي فقد بالله يعتصم تعالى: {وأمن قال الحمد, ثم البخاري, وألله
هو عليه وأالتوكل بالله فالعتصام هذا وأمع مستقيم} أي صاراط إلى

ّدة في العمدة إلى الغواية, وأالوسيلة مباعدة في الهداية, وأالع
المراد. وأحصول السداد الرشاد, وأطريق

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُقو ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا َ ُت ُتّن َوأل ّ َتُمو ُتْم ِإل ْن َأ َوأ

ِلُموَن ْا ّمْس َتِصُمو ْع َوأا ْبِل *   ِه ِبَح ّل ًا ال َ َجِميع ْا َوأل ُقو َفّر ْا َت ُكُروأ ْذ ْعَمَة َوأا ِن
ِه ّل ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء ُك َدآ ْع ّلَف َأ َأ ْيَن َف ُكْم َب ِب ُلو ُتْم ُق َبْح َأصْا ِه َف ِت ْعَم ِن ًا ِب َوان ِإْخ

ُتْم ْن ُك َلَى َوأ َفا َع ٍة َش ْفَر ِر ّمَن ُح ّنا ُكْم ال َذ َق َأن َها َف ْن ِلَك ّم َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكْم ال َل
ِه ِت َيا ُكْم آ ّل َع ُدوأَن َل َت ْه  َت

عن الرحمن عبد سنان, حدثنا بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن قال   
ابن هو الله عبد مرة, عن اليامي, عن زبيد عن وأشعبة سفيان
يذكر يعصى, وأأن فل يطاع تقاته} قال: أن حق الله {اتقوا مسعود

تابع موقوف, وأقد صاحيح إسناد يكفر, وأهذا فل يشكر ينسى, وأأن فل
مردوأيه ابن روأاه مسعود, وأقد ابن عن ميمون بن عمروأ عليه مرة
الثوري, سفيان وأهب, عن ابن عن العلى عبد بن يونس حديث من
الله صالى الله رسول الله, قال: قال عبد مرة, عن زبيد, عن عن

فل يعصى, وأيشكر فل يطاع تقاته}: أن حق الله وأسلم: {اتقوا عليه
حديث من مستدركه في الحاكم روأاه ينسى», وأكذا فل يكفر, وأيذكر

ًا, فذكره, ثم مسعود ابن مرة, عن زبيد, عن عن مسعر قال: مرفوع
أنه قال, وأالظهر يخرجاه, كذا الشيخين, وألم شرط على صاحيح

مرة عن نحوه حاتم: وأروأي أبي ابن قال أعلم. ثم موقوف, وأالله
النخعي وأإبراهيم ميمون بن وأعمروأ ُخثيم بن وأالربيع الهمداني
عن ذلك. وأروأي وأالسدي, نحو سنان وأأبي وأقتادة وأالحسن وأطاوأس

لسانه. وأقد يخزن حتى تقاته حق العبد الله يتقي قال: ل أنه أنس
بن وأمقاتل وأقتادة أنس بن العالية, وأالربيع وأأبو جبير بن سعيد ذهب
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منسوخة الَية هذه أن إلى وأغيرهم وأالسدي أسلم بن وأزيد حيان
طلحة أبي بن علي استطعتم} وأقال ما الله تعالى: {فاتقوا بقوله

تقاته} قال: لم حق الله تعالى: {اتقوا قوله في عباس ابن عن
وأل جهاده حق سبيله في يجاهدوأا تقاته} أن {حق تنسخ, وألكن

أنفسهم على وألو بالقسط لئم, وأيقوموا لومة الله في تأخذهم
مسلمون} أي وأأنتم إل تموتن تعالى: {وأل وأأبنائهم. وأقوله وأآبائهم
عليه, فإن لتموتوا وأسلمتكم صاحتكم حال في السلم على حافظوا
عليه, مات شيء على عاش من أنه بكرمه عادته أجرى قد الكريم

ًا بعث شيء على مات وأمن ذلك. خلف من لله با عليه, فعياذ
سليمان شعبة, قال: سمعت روأح, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال  

معه جالس عباس وأابن بالبيت يطوفون كانوا الناس مجاهد: أن عن
الذين أيها {يا وأسلم عليه الله صالى الله رسول محجن, فقال: قال

أن مسلمون}, وألو وأأنتم إل تموتن وأل تقاته حق الله اتقوا آمنوا
ِطرت الزقوم من قطرة عيشتهم, فكيف الرض أهل على َلَمّرْت ُق

وأالنسائي الترمذي روأاه ؟» وأهكذا الزقوم إل طعام له ليس بمن
طرق من مستدركه في وأالحاكم صاحيحه في حبان وأابن ماجه وأابن
شرط الحاكم: على صاحيح, وأقال الترمذي: حسن وأقال به شعبة عن

يخرجاه. الشيخين, وألم
وأهب, بن زيد عن العمش وأكيع, حدثنا أحمد: حدثنا المام وأقال  

عمروأ, قال: بن الله عبد الكعبة, عن رب عبد بن الرحمن عبد عن
النار عن يزحزح أن أحب «من وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال

إلى الَخر, وأيأتي وأاليوم لله با يؤمن وأهو منيته فلتدركه الجنة وأيدخل
إليه». يؤتى أن يحب ما الناس

ًا: حدثنا أحمد المام وأقال   أبي عن العمش معاوأية, حدثنا أبو أيض
وأسلم عليه الله صالى الله رسول جابر, قال: سمعت سفيان, عن

لله با الظن يحسن وأهو إل أحدكم يموتن «ل بثلثا موته قبل يقول
أحمد: المام به. وأقال العمش طريق من مسلم وأجل» وأروأاه عز

أبي عن يونس أبو لهيعة, حدثنا ابن موسى, حدثنا بن حسن حدثنا
قال: الله قال«إن أنه وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن هريرة

ًا بي ظن بي, فإن عبدي ظن عند أنا ًا ظن فله, وأإن خير فله», شر
هريرة أبي عن آخر وأجه من الصحيحين في ثابت الحديث هذا وأأصال

ظن عند الله: أنا «يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال
بي». عبدي
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القرشي, الملك عبد بن محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ وأقال  

رجل أنس, قال: كان عن وأأحسبه ثابت عن سليمان بن جعفر حدثنا
ًا, فجاءه النصار من يعوده, وأسلم عليه الله صالى النبي مريض

قال: فلن» ؟ يا أنت «كيف له عليه, فقال فسلم السوق في فوافقه
صالى الله رسول ذنوبي, فقال وأأخاف الله الله, أرجو رسول يا بخير
إل الموطن هذا في عبد قلب في يجتمعان «ل وأسلم عليه الله

عن روأاه نعلم قال: ل يخاف», ثم مما وأآمنه يرجو ما الله أعطاه
وأابن وأالنسائي الترمذي روأاه سليمان, وأهكذا بن جعفر غير ثابت
ثابت عن بعضهم روأاه الترمذي: غريب, وأقد قال حديثه, ثم من ماجه

جعفر, بن محمد أحمد: حدثنا المام روأاه الذي الحديث مرسلً, فأما
حزام, بن حكيم ماهك, عن بن يوسف بشر, عن أبي عن شعبة حدثنا

ًا, إل أخر ل أن وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: بايعت قائم
بن خالد عن مسعود بن إسماعيل عن سننه في النسائي وأروأاه

للسجود), يخر كيف (باب فقال عليه به, وأترجم شعبة عن الحارثا
ًا, وأقيل: معناه إل أموت ل أن فقيل: معناه مثله ساقه ثم ل أن مسلم

ً إل أقتل الوأل. إلى يرجع وأهو مدبر غير مقبل
ًا الله بحبل تعالى: {وأاعتصموا وأقوله   {بحبل تفرقوا} قيل وأل جميع

الذلة عليهم {ضربت بعدها الَية في قال الله, كما بعهد الله} أي
وأذمة, وأقيل بعهد الناس} أي من وأحبل الله من بحبل إل ثقفوا أينما

عن العور الحارثا حديث في كما القرآن الله} يعني من {بحبل
ًا علي وأصاراطه المتين الله حبل «هو القرآن صافة في مرفوع

المستقيم».
أبو الحافظ المام المعنى, فقال بهذا خاص حديث ذلك في وأرد وأقد  

محمد بن أسباط الموي, حدثنا يحيى بن سعيد الطبري: حدثنا جعفر
َعْرَزمي سليمان أبي بن الملك عبد عن سعيد, أبي عطية, عن عن ال

الله حبل هو الله «كتاب وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال
الرض». إلى السماء من الممدوأد

أبي عن الهجري مسلم بن إبراهيم طريق من مردوأيه ابن وأروأى  
صالى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي الله عبد الحوص, عن

النور المتين, وأهو الله حبل هو القرآن هذا «إن وأسلم عليه الله
لمن به, وأنجاة تمسك لمن النافع, عصمة الشفاء المبين, وأهو

وأكيع: ذلك. وأقال نحو أرقم بن وأزيد حذيفة حديث من اتبعه», وأروأى
الصراط هذا الله: إن عبد قال: قال وأائل أبي عن العمش حدثنا
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إلى الطريق, هلم هذا الله عبد الشياطين. يا يحضره محتضر
القرآن. الله حبل فإن الله بحبل فاعتصموا الطريق

التفرقة, وأقد عن وأنهاهم بالجماعة وأقوله: {وألتفرقوا} أمرهم  
بالجتماع التفرق, وأالمر عن بالنهي المتعددة الحاديث وأردت

صاالح, عن أبي بن سهيل حديث من مسلم صاحيح في وأالئتلف, كما
«إن قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول هريرة, أن أبي أبيه, عن

ًا لكم يرضى الله ًا, يرضى لكم وأيسخط, ثلث وأل تعبدوأه أن لكم ثلث
ًا الله بحبل تعتصموا شيئا, وأأن به تشركوا تفرقوا, وأأن وأل جميع
وأقال, وأكثرة ثلثا: قيل لكم أمركم, وأيسخط الله وأله من تناصاحوا

من اتفاقهم عند العصمة لهم ضمنت المال» وأقد السؤال, وأإضاعة
ًا, وأخيف المتعددة الحاديث بذلك وأردت الخطأ, كما عليهم أيض

ثلثا على فافترقوا المة هذه في ذلك وأقع وأالختلف, وأقد الفتراق
النار, عذاب من وأمسلمة الجنة إلى ناجية فرقة فرقة, منها وأسبعين

وأأصاحابه. وأسلم عليه الله صالى النبي عليه كان ما على الذين وأهم
ًء كنتم إذ عليكم الله نعمة تعالى: {وأاذكروأا وأقوله   بين فألف أعدا

ًا} إلى بنعمته فأصابحتم قلوبكم في السياق الَية, وأهذا آخر إخوان
الجاهلية, في كثيرة حروأب بينهم كان قد وأالخزرج, فإنه الوأس شأن

وأالوقائع قتالهم بسببها وأذحول, طال وأإحن وأضغائن شديدة وأعدوأاة
منهم, صااروأا دخل من فيه بالسلم, فدخل الله جاء بينهم, فلما

ًا على الله, متعاوأنين ذات في الله, متواصالين بجلل متحابين إخوان
ّيدك الذي تعالى: {هو الله وأالتقوى, قال البر وأبالمؤمنين بنصره أ

ًا الرض في ما أنفقت لو قلوبهم بين وأألف بين ألفت ما جميع
حفرة شفا على الَية, وأكانوا آخر بينهم} إلى ألف الله قلوبهم, وألكن

لليمان, وأقد هداهم أن منها الله كفرهم, فأنقذهم بسبب النار من
غنائم قسم يوم وأسلم عليه الله صالى الله رسول بذلك عليهم امتن

أراه القسم, بما في عليهم فضل منهم, بما عتب من حنين, فعتب
ً أجدكم ألم النصار معشر «يا فقال فخطبهم الله الله فهداكم ضلل

؟» بي الله فأغناكم بي, وأعالة الله فألفكم متفرقين بي. وأكنتم
ًا قال فكلما إسحاق بن محمد ذكر أمّن. وأقد وأرسوله قالوا: الله شيئ

وأالخزرج, وأذلك الوأس شأن في نزلت الَية هذه وأغيره: أن يسار بن
ً أن عليه هم ما وأالخزرج, فساءه الوأس من بمل َمّر اليهود من رجل
ً وأاللفة, فبعث التفاق من وأيذكرهم بينهم يجلس أن وأأمره معه رجل
ذلك يزل الحروأب, ففعل, فلم وأتلك بعاثا يوم حروأبهم من كان ما

بعض, وأتثاوأروأا على بعضهم القوم, وأغضب نفوس حميت دأبه, حتى
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ذلك الحرة, فبلغ إلى وأتوعدوأا أسلحتهم وأطلبوا بشعارهم وأنادوأا
« أبدعوى وأيقول يسكنهم فجعل فأتاهم وأسلم عليه الله صالى النبي

ما على الَية, فندموا هذه عليهم ؟» وأتل أظهركم بين وأأنا الجاهلية
عنهم. وأذكر الله رضي السلح وأألقوا وأتعانقوا وأاصاطلحوا منهم كان

أعلم. الفك, وأالله قضية في تثاوأروأا حين فيهم نزل ذلك أن عكرمة

ُكن َت ْل َوأ ُكْم **  ْن ٌءة ّم ُعوَن ُأّم ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروأَن ا َي ْعُروأِف َوأ ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي َوأ
ِر َعِن َك ْن ْلُم ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ ِلُحوَن ُهُم َوأ ْف ْلُم َ ا َوأل ْا *   ُنو ُكو ِذيَن َت ّل ْا َكا ُقو َفّر َت

ْا ُفو َل َت ِد ِمن َوأاْخ ْع ُهُم َما َب َء َناُت َجآ ّي َب ْل ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ ُهْم َوأ ٌءب َل َذا ٌءم َع ِظي ْوَم َع َي   *
َيّض ْب ٌءه َت ّد ُوأُجو َو َتْس ٌءه َوأ َأّما ُوأُجو ِذيَن َف ّل ّدْت ا َو ُهْم اْس ُه ُتْم ُوأُجو َفْر ْك َد َأ ْع َب

ُكْم ِن ْا ِإيَما ُقو ُذوأ َذاَب َف َع ْل ُتْم ِبَما ا ْن ُفُروأَن ُك ْك َأّما َت َوأ ِذيَن *   ّل َيّضْت ا ْب ا
ُهْم ُه ِة َفِفي ُوأُجو ِه َرْحَم ّل َها ُهْم ال ُدوأَن ِفي ِل ْلَك َخا ِت َياُت *   ِه آ ّل َها ال ُلو ْت َن

ْيَك َل ّق َع ْلَح ّلُه َوأَما ِبا ُد ال ِري ًا ُي ْلم َلِميَن ُظ َعا ْل ِه ّل ّل َوأل َوأاِت ِفي َما *   الّسَما
َلَى الْرِض ِفي َوأَما ِإ ِه َوأ ّل ُع ال  الُُموُر ُتْرَج

في الله بأمر للقيام أمة} منتصبة منكم تعالى: {وألتكن يقول   
هم المنكر, {وأأوألئك عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر الخير إلى الدعوة

الروأاة, يعني وأخاصاة الصحابة خاصاة الضحاك: هم المفلحون}, قال
صالى الله رسول الباقر: قرأ جعفر أبو وأالعلماء. وأقال المجاهدين

«الخير قال الخير} ثم إلى يدعون أمة منكم {وألتكن وأسلم عليه الله
الَية, أن هذه من مردوأيه. وأالمقصود ابن وأسنتي» روأاه القرآن اتباع

ًا ذلك كان الشأن, وأإن لهذا المةمتصدية هذه من فرقة تكون وأاجب
أبي مسلم, عن صاحيح في ثبت بحسبه, كما المة من فرد كل على

منكم رأى «من وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال هريرة
ًأ فبقلبه يستطع لم فبلسانه, فإن يستطع لم بيده, فإن فيلغيره منكر
حبة اليمان من ذلك وأراء روأاية: وأليس اليمان» وأفي أضعف وأذلك

خردل».
بن إسماعيل الهاشمي, أنبأنا سليمان أحمد: حدثنا المام وأقال  

الرحمن عبد بن الله عبد عمروأ, عن أبي بن عمروأ جعفر, أخبرني
قال: وأسلم عليه الله صالى النبي اليمان, أن بن حذيفة الشهلي, عن

المنكر, أوأ عن وألتنهون بالمعروأف بيده, لتأمرن نفسي «وأالذي
ًا عليكم يبعث أن الله ليوشكن يستجيب فل لتدعنه عنده, ثم من عقاب

به, عمروأ أبي بن عمروأ حديث من ماجه وأابن الترمذي لكم» وأروأاه
الَيات كثيرة, مع الباب هذا في الترمذي: حسن, وأالحاديث وأقال
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تكونوا تعالى: {وأل قال أماكنها, ثم في تفسيرها سيأتي الكريمة, كما

تبارك البينات} الَية, ينهى جاءهم ما بعد من وأاختلفوا تفرقوا كالذين
وأاختلفهم افتراقهم في الماضين كالمم يكونوا أن المة هذه وأتعالى
عليهم. الحجة قيام المنكر, مع عن بالمعروأف, وأالنهي المر وأتركهم

بن أزهر صافوان, حدثني المغيرة, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال  
مع ُلَحّي, قال: حججنا بن الله عبد عامر أبي الهوزني, عن الله عبد

الظهر, فقال: صالى حين مكة, قام قدمنا فلما سفيان أبي بن معاوأية
افترقوا الكتابين أهل قال: «إن وأسلم عليه الله صالى الله رسول إن
ثلثة على ستفترق المة هذه ملة, وأإن وأسبعين ثنتين على دينهم في

ـ الجماعة وأهي ـ وأاحدة إل النار في كلها ـ الهواء يعني ـ ملة وأسبعين
يتجارى كما الهواء تلك بهم ُتَجارى أقوام أمتي في سيخرج وأإنه

معشر يا دخله» وأالله إل مفصل وأل عرق منه يبقى بصاحبه, ل الكلب
لغيركم وأسلم عليه الله صالى نبيكم به جاء بما تقوموا لم العرب, لئن

بن أحمد عن داوأد أبو روأاه به, وأهكذا يقوم ل أن أحرى الناس من
القدوأس عبد وأاسمه المغيرة أبي عن يحيى, كلهما بن وأمحمد حنبل

طرق. من الحديث هذا وأرد به, وأقد الشامي الحجاج بن
القيامة, يوم وأجوه} يعني وأتسود وأجوه تبيض تعالى: {يوم وأقوله  

البدعة أهل وأجوه وأالجماعة, وأتسود السنة أهل وأجوه تبيض حين
اسودت الذين عنهما, {فأما الله رضي عباس ابن قاله وأالفرقة
المنافقون البصري: وأهم الحسن إيمانكم} قال بعد أكفرتم وأجوههم
كافر كل يعم الوصاف تكفروأن} وأهذا كنتم بما العذاب {فذوأقوا

خالدوأن} يعني فيها هم الله رحمة ففي وأجوههم ابيضت الذين {وأأما
ًا فيها ماكثون الجنة عيسى أبو قال حولً, وأقد عنها يبغون ل أبد

ربيع عن وأكيع كريب, حدثنا أبو الَية: حدثنا هذه تفسير عند الترمذي
أمامة أبو غالب, قال: رأى أبي سلمة, عن بن وأحماد صابيح بن

ًا النار أمامة, كلب أبو دمشق, فقال مسجد درج على منصوبة رؤوأس
تبيض { يوم قرأ قتلوه, ثم من قتلى خير السماء أديم تحت قتلى شر

سمعته أمامة: أنت لبي الية, قلت آخر وأجوه} إلى وأتسود وأجوه
مرة إل أسمعه لم ؟: قال: لو وأسلم عليه الله صالى الله رسول من
ًا أوأ ثلثا أوأ مرتين أوأ ًا عد حتى ـ أربع قال: هذا حدثتكموه, ثم ما ـ سبع

عن عيينة بن سفيان حديث من ماجه ابن روأاه حسن, وأقد حديث
معمر, عن الرزاق, عن عبد عن مسنده في أحمد وأأخرجه غالب أبي
بنحوه. غالب أبي
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ًا ذر أبي عن الَية هذه تفسير عند مردوأيه ابن روأى وأقد   ً حديث مطول

ًا ًا غريب ًا, ثم عجيب عليك} أي نتلوها الله آيات تعالى: {تلك قال جد
{بالحق} أي محمد يا عليك نتلوها وأبيناته وأحججه الله آيات هذه

ًا يريد الله {وأما وأالَخرة الدنيا في عليه المر ما نكشف ظلم
يجور, ل الذي الحكم, العدل هو بل لهم بظالم ليس للعالمين} أي

إلى ذلك مع يحتاج شيء, فل بكل شيء, العالم كل على القادر لنه
ًا يظلم أن السموات في ما تعالى: {وألله قال خلقه, وألهذا من أحد
ترجع الله {وأإلى له وأعبيد له ملك الجميع الرض} أي في وأما

وأالَخرة. الدنيا في المتصرف الحاكم هو المور} أي

ُتْم ْن ُك ْيَر **  ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروأَن ِلل ْعُروأِف َت ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت َعِن َوأ
ِر َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه َوأ ّل ْو ِبال َل ْهُل آَمَن َوأ َتاِب َأ ِك ْل َكاَن ا ًا َل ْير ُهْم َخ ُهُم ّل ْن ّم

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُهُم ا َثُر ْك َأ ُقوَن َوأ َفاِس ْل َلن ا ُكْم *   ّ َيُضّروأ ًذى ِإل ِإن َأ ُكْم َوأ ُلو ِت ُيَقا
ُكُم ّلو َو َباَر ُي ُد َ ُثّم ال َبْت ُينَصُروأَن ل ِر ِهُم *  ُض ْي َل ّلُة َع ّذ ْيَن ال ْا َما َأ َو ّ ُثِقُف ِإل

ْبٍل ِه ّمْن ِبَح ّل ْبٍل ال ّناِس ّمَن َوأَح ُءوأا ال َبآ َغَضٍب َوأ ِه ّمَن ِب ّل َبْت ال ِر ِهُم َوأُض ْي َل َع
َنُة َك ْلَمْس ِلَك ا ُهْم َذ ّن أ

َ ْا ِب ُنو ُفُروأَن َكا ْك َياِت َي ِه ِبآ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي َء َوأ َيآ ِب ْن ِر ال ْي َغ ِب
ّق ِلَك َح ْا ِبَما َذ ْو ْا َعَص ُنو َكا ُدوأَن ّوأ َت ْع  َي

تعالى: المم, فقال خير بأنهم المحمدية المة هذه عن تعالى يخبر   
بن محمد البخاري: حدثنا للناس} قال أخرجت أمة خير {كنتم

هريرة أبي حازم, عن أبي ميسرة, عن عن سفيان يوسف, عن
الناس للناس} قال: خير أخرجت أمة خير {كنتم عنه الله رضي
السلم, في يدخلوا حتى أعناقهم في السلسل في بهم تأتون للناس
وأعطاء وأعكرمة العوفي وأعطية وأمجاهد عباس ابن قال وأهكذا

الناس خير للناس} يعني أخرجت أمة خير {كنتم أنس بن وأالربيع
قال للناس, وألهذا الناس وأأنفع المم خير أنهم للناس, وأالمعنى

المام بالله} قال وأتؤمنون المنكر عن وأتنهون بالمعروأف {تأمروأن
عبد سماك, عن شريك, عن الملك, حدثنا عبد بن أحمد أحمد: حدثنا

لهب أبي بنت درة لهب, عن أبي بنت ُدّرة زوأج عميرة, عن بن الله
المنبر, على وأهو وأسلم عليه الله صالى النبي إلى رجل قالت: قام

أقرؤهم الناس «خير قال ؟ خير الناس أي الله رسول فقال: يا
المنكر, وأأوأصالهم عن بالمعروأف, وأأنهاهم لله, وأآمرهم وأأتقاهم

في سننه, وأالحاكم في مسنده, وأالنسائي في أحمد للرحم» وأروأاه
في عباس ابن جبير, عن بن سعيد سماك, عن حديث مستدركه, من
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هاجروأا الذين للناس} قال: هم أخرجت أمة خير تعالى: {كنتم قوله

المدينة. وأالصحيح إلى مكة من وأسلم عليه الله صالى الله رسول مع
قروأنهم بحسبه, وأخير قرن كل المة جميع في عامة الَية هذه أن

يلونهم الذين ثم وأسلم عليه الله صالى الله رسول فيهم بعث الذين
أمة جعلناكم {وأكذلك الخرى الَية في قال يلونهم, كما الذين ثم

ًا} أي ًا وأسط الناس} الَية. على شهداء {لتكونوا خيار
وأمستدرك ماجه ابن وأسنن الترمذي وأجامع أحمد المام مسند وأفي  

قال: قال أبيه حيدة, عن بن معاوأية بن حكيم روأاية من الحاكم
أمة, أنتم سبعين توفون «أنتم وأسلم عليه الله صالى الله رسول
مشهور, وأقد حديث وأجل» وأهو عز الله على أكرم وأأنتم خيرها
نحوه, سعيد وأأبي جبل بن معاذ حديث من الترمذي, وأيروأى حسنه
محمد بنبيها الخيرات إلى السبق قصب المة هذه حازت وأإنما

على الرسل وأأكرم الله خلق أشرف عليه, فإنه وأسلمه الله صالوات
من رسول وأل قبله نبي يعطه لم عظيم كامل بشرع الله الله, وأبعثه

يقوم ل ما منه القليل يقوم وأسبيله منهاجه على الرسل, فالعمل
أحمد: حدثنا المام قال مقامه, كما غيرهم أعمال من الكثير العمل

عقيل, بن محمد ابن يعني الله عبد زهير, عن ابن الرحمن, حدثنا عبد
طالب أبي بن علي سمع الحنفية: أنه ابن وأهو علي بن محمد عن

من أحد يعط لم ما «أعطيت الله رسول يقول: قال عنه الله رضي
بالرعب, وأأعطيت «نصرت قال ؟ هو ما الله رسول يا النبياء, فقلنا

ًا, وأجعلت لي التراب وأجعل أحمد الرض, وأسميت مفاتيح طهور
حسن. الوجه, وأإسناده هذا من أحمد به المم» تفرد خير أمتي

ًا: حدثنا أحمد المام وأقال   سوار, حدثنا بن الحسن العلء أبو أيض
َبس أبي عن معاوأية عن ليث ْل أم سمعت ميسرة, قال بن يزيد َح

عنه الله رضي الدرداء أبا تقول: سمعت عنها الله رضي الدرداء
يكنيه سمعته وأما وأسلم عليه الله صالى القاسم أبا يقول: سمعت

بعدك باعث إني عيسى يقول: يا تعالى الله إن« يقول بعدها وأل قبلها
يكرهون ما أصاابهم وأشكروأا, وأإن حمدوأا يحبون ما أصاابهم إن أمة

حلم وأل لهم هذا كيف رب قال: يا علم وأل حلم وأصابروأا, وأل احتسبوا
».وأعلمي حلمي من قال: أعطيهم ؟ علم وأل

أحمد: حدثنا المام ههنا, قال ذكرها يناسب أحاديث وأردت وأقد  
الخنس, عن بن بكير حدثنا المسعودي القاسم, حدثنا بن هاشم

الله رسول عنه, قال: قال الله رضي الصديق بكر أبي رجل, عن
ًا سبعين «أعطيت وأسلم عليه الله صالى بغير الجنة يدخلون ألف
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وأاحد, رجل قلب على البدر, قلوبهم ليلة كالقمر حساب, وأجوههم

ًا» قال سبعين وأاحد كل مع فزادني وأجل عز ربي فاستزدت أبو ألف
من وأمصيب القرى أهل على آت ذلك أن عنه: فرأيت الله رضي بكر

البوادي. حافات
السهمي, بكر بن الله عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

عبيد, بن موسى مهران, عن بن القاسم حسان, عن بن هشام حدثنا
الله رسول بكر: أن أبي بن الرحمن عبد مهران, عن بن ميمون عن

ًا سبعين أعطاني ربي «إن قال وأسلم عليه الله صالى يدخلون ألف
فقال استزدته فهل الله رسول عمر, يا حساب» فقال بغير الجنة

ًا». قال سبعين رجل كل مع فأعطاني استزدته عمر: فهل ألف
بكر بن الله عبد هكذا», وأفرج فأعطاني استزدته قد قال ؟ استزدته

هشام: الله, وأقال عبد باعيه, وأحثا الله: وأبسط عبد يديه, وأقال بين
عدده. ما يدرى ل الله من وأهذا

بن إسماعيل اليمان, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
ثوبان عبيد: مرض بن شريح قال: قال زرعة بن ضمضم عياش, عن

على يعده, فدخل الزدي, فلم قرط بن الله عبد بحمص, وأعليها
ًا, فقال الكلعين من رجل ثوبان قال: نعم, ؟ ثوبان: أتكتب له عائد

رسول مولى ثوبان «من قرط بن الله عبد للمير قال: اكتب, فكتب
وأعيسى لموسى كان لو فإنه بعد وأسلم, أما عليه الله صالى الله

له: وأقال الكتاب طوى لعدته», ثم خادم بحضرتك السلم عليهما
قرط, ابن إلى فدفعه بكتابه الرجل قال: نعم, فانطلق ؟ إياه أتبلغه
ًا, فقال رآه, قام فلما ثوبان فأتى ؟ أمر أحدثا شأنه الناس: ما فزع
بردائه, ثوبان فأخذ قام ساعة, ثم عنده وأجلس فعاده عليه دخل حتى

ًا أحدثك حتى وأقال: اجلس الله صالى الله رسول من سمعته حديث
ّتي من الجنة «ليدخلن وأسلم, يقول عليه ًا سبعون أم حساب ل ألف

ًا» تفرد سبعون ألف كل عذاب, مع وأل عليهم هذا من أحمد به ألف
حديث حمصيون, فهو شاميون ثقات كلهم رجاله وأإسناد الوجه

وأالمنة. الحمد صاحيح, وألله
ْبريق بن إسحاق بن عمروأ الطبراني: حدثنا آخر): قال طريق(   ِز

أبي, عياش, حدثني ابن يعني إسماعيل بن محمد الحمصي, حدثنا
الرحبي, أسماء أبي عن عبيد بن شريح زرعة, عن بن ضمضم عن
عليه الله صالى الله رسول سمعت عنه, قال الله رضي ثوبان عن

ًا سبعين أمتي من وأعدني وأجل عز ربي يقول: «إن وأسلم ل ألف
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ًا» هذا سبعون ألف كل يحاسبون,مع بزيادة المحفوظ هو لعله ألف

أعلم. ثوبان, وأالله وأبين شريح بين الرحبي أسماء أبي
عن معمر الرزاق, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

رضي مسعود ابن حصين, عن بن عمران الحسن, عن قتادة, عن
وأسلم عليه الله صالى الله رسول عند الحديث أكثرنا عنه, قال الله
بأممها, الليلة النبياء علي «عرضت إليه, فقال غدوأنا ثم ليلة ذات

وأمعه العصابة, وأالنبي وأمعه الثلثة, وأالنبي وأمعه يمر النبي فجعل
السلم عليه موسى علي مر أحد, حتى معه وأليس النفر, وأالنبي

َبة وأمعه َك ْب فقيل: ؟ هؤلء فقلت: من إسرائيل, فأعجبوني بني من َك
فقيل: ؟ أمتي إسرائيل. قال: فقلت: فأين بنو معه موسَى أخوك هذا

قيل ثم الرجال بوجوه سد قد الظراب فإذا يمينك, فنظرت عن انظر
الرجال, بوجوه سد قد الفق فإذا يسارك. فنظرت عن لي: انظر

مع لي: إن فقيل ـ قال ـ رب يا فقلت, رضيت ؟ لي: أرضيت فقيل
ًا سبعين هؤلء الله صالى النبي حساب» فقال بغير الجنة يدخلون ألف
السبعين من تكونوا أن استطعتم إن وأأمي أبي وأسلم: «فداكم عليه
ًا قصرتم الظراب, فإن أهل من فكونوا قصرتم فافعلوا, فإن ألف

يتهاوأشون» فقام أناسا ثم رأيت قد الفق, فإني أهل من فكونوا
منهم, يجعلني أن الله الله, ادع رسول فقال: يا محصن بن عكاشة

رسول يا الله فقال: ادع آخر رجل له, فقام السبعين, فدعا من أي
تحدثنا عكاشة» قال: ثم بها سبقك «قد منهم, فقال يجعلني أن الله

لم السلم في وألدوأا اللف, قوم السبعين هؤلء تروأن فقلنا: من
ًا بالله يشركوا وأسلم عليه الله صالى النبي ذلك فبلغ ماتوا حتى شيئ

ربهم يتطيروأن, وأعلى وأل يكتووأن يسترقون, وأل ل الذين فقال: «هم
ًا السياق, وأروأاه وأهذا السند بهذا أحمد روأاه يتوكلون» هكذا عن أيض

قوله بعد مثله, وأزاد بإسناده قتادة عن هشام عن الصمد عبد
انظر رب, قال: رضيت, قلت: نعم. قال يا رب, رضيت يا «رضيت

الرجال, فقال: بوجوه سد قد الفق فإذا فنظرت ـ قال ـ يسارك عن
به تفرد الوجه هذا من صاحيح إسناد قلت: رضيت» وأهذا ؟ رضيت

يخرجوه. أحمد, وألم
العزيز, عبد بن الملك عبد منيع: حدثنا بن أحمد آخر) قال حديث(  

عنه, قال: الله رضي مسعود ابن زر, عن عن عاصام عن حماد حدثنا
بالمواسم المم علّي وأسلم: «عرضت عليه الله صالى النبي قال

ملؤوأا وأهيئتهم, قد كثرتهم فأعجبتني رأيتهم أمتي, ثم علّي فراثت
مع فقلت: نعم. قال: فإن ؟ محمد يا أرضيت: وأالجبل, فقال السهل
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ًا سبعين هؤلء يسترقون ل الذين وأهم حساب بغير الجنة يدخلون ألف

فقال: يا محصن بن عكاشة يتوكلون» فقام ربهم وأعلى يكتووأن وأل
منهم». فقام منهم, فقال: «أنت يجعلني أن الله ادع الله رسول

بها فقال: «سبقك, منهم يجعلني أن الله فقال: ادع آخر رجل
على عندي المقدسي, وأقال: هذا الضياء الحافظ عكاشة» روأاه

.مسلم شرط
القاضي, الجذوأعي بن محمد الطبراني: حدثنا آخر) قال حديث(  

بن هشام عن عدي أبي بن محمد مكرم, حدثنا بن عقبة حدثنا
حصين, قال: قال بن عمران سيرين, عن بن محمد حسان, عن

سبعون أمتي من الجنة وأسلم: «يدخل عليه الله صالى الله رسول
ًا ل الذين «هم قال ؟ هم عذاب» قيل: من وأل حساب بغير ألف

يتوكلون» وأروأاه ربهم يتطيروأن, وأعلى يسترقون, وأل وأل يكتووأن
.عكاشة ذكر حسان, وأعنده بن هشام طريق من مسلم

بن سعيد عن الزهري روأاية من الصحيحين في آخر) ثبت حديث(  
عليه الله صالى الله رسول قال: سمعت حدثه هريرة أبا أن المسيب

ًا, تضيء سبعون وأهم زمرة أمتي من الجنة يقول: «يدخل وأسلم ألف
بن عكاشة هريرة: فقام أبو البدر» فقال ليلة القمر إضاءة وأجوههم
أن الله الله, ادع رسول عليه, فقال: يا نمرة يرفع السدي محصن
اجعله «اللهم وأسلم عليه الله صالى الله رسول منهم, فقال يجعلني

بها «سبقك مثله, فقال فقال النصار من رجل قام منهم» ثم
».عكاشة

عثمان بن يحيى الطبراني: حدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  
سهل حازم, عن أبي عن غسان أبو مريم, حدثنا أبي بن سعيد حدثنا

من الجنة قال: «ليدخلن وأسلم عليه الله صالى النبي أن سعد بن
ًا سبعون أمتي يدخل حتى ببعض بعضهم آخذ ـ ألف سبعمائة أوأ ـ ألف
البدر» ليلة القمر صاورة على الجنة, وأوأجوههم وأآخرهم أوألهم

ًا وأمسلم البخاري أخرجه حازم أبي بن العزيز عبد عن قتيبة عن جميع
به. سهل عن ابيه عن

بن سعيد صاحيحه: حدثنا في الحجاج بن مسلم آخر) قال حديث(  
عند الرحمن, قال: كنت عبد بن حصين هشيم, أنبأنا منصور, حدثنا

قلت: ؟ البارحة انقض الذي الكوكب رأى فقال, أيكم جبير بن سعيد
لدغت, قال: فما صالة, وألكني في أكن لم إني قلت: أما أنا, ثم
قلت: حديث ؟ ذلك على حملك قلت: استرقيت. قال: فما ؟ صانعت
بريدة عن قلت: حدثنا ؟ الشعبي حدثكم الشعبي. قال: وأما حدثناه
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حمة», قال: أوأ عين من إل رقية «ل قال أنه السلمي الحصيب بن
النبي عن عباس ابن حدثنا سمع, وألكن ما إلى انتهى من أحسن قد

النبي فرأيت المم علّي قال: «عرضت أنه وأسلم عليه الله صالى
أحد, معه وأليس وأالرجلن, وأالنبي الرجل وأمعه الرهيط, وأالنبي وأمعه

موسى لي: هذا أمتي, فقيل أنهم فظننت عظيم سواد لي رفع إذ
لي: عظيم, فقيل سواد فإذا الفق, فنظرت إلى انظر وأقومه, وألكن

وأمعهم أمتك لي: هذه عظيم, فقيل سواد الَخر, فإذا الفق إلى انظر
ًا سبعون فدخل نهض عذاب, ثم وأل حساب بغير الجنة يدخلون ألف

وأل حساب بغير الجنة يدخلون الذين أوألئك في الناس منزله, فخاض
الله صالى الله رسول صاحبوا الذين بعضهم: فلعلهم عذاب, فقال

فلم السلم في وألدوأا الذين بعضهم: فلعلهم وأسلم, وأقال عليه
ًا, وأذكروأا بالله يشركوا صالى الله رسول عليهم أشياء, فخرج شيئ

؟» فأخبروأه, فقال فيه تخوضون الذي «ما وأسلم, فقال عليه الله
ربهم يتطيروأن, وأعلى يسترقون, وأل وأل يرقون ل الذين «هم

منهم. يجعلني أن الله فقال: ادع محصن بن عكاشة يتوكلون» فقام
يجعلني أن الله فقال: ادع آخر رجل قام منهم», ثم «قال: أنت
زيد بن أسيد عن البخاري عكاشة» وأأخرجه بها «سبقك منهم, قال

يرقون. عنده: ل هشيم, وأليس عن
جريج, ابن عبادة, حدثنا بن روأح أحمد: حدثنا آخر) قال حديث(  

الله رسول قال: سمعت الله عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني
ًا, وأفيه وأسلم, فذكر عليه الله صالى وأجوههم زمرة أوأل فتنجو حديث

ًا سبعون البدر ليلة كالقمر كأضوأ يلونهم الذين يحاسبون, ثم ل ألف
روأح, حديث من مسلم بقيته, روأاه كذلك, وأذكر السماء» ثم في نجم
وأسلم. عليه الله صالى النبي يذكر لم أنه غير

السنن كتاب في عاصام أبي بن بكر أبو الحافظ آخر) قال حديث(  
محمد عن عياش بن إسماعيل شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو له: حدثنا

صالى الله رسول يقول: سمعت الباهلي أمامة أبا زياد, سمعت بن
سبعين أمتي من الجنة يدخل أن ربي «وأعدني يقول وأسلم عليه الله

ًا, مع ًا سبعون ألف كل ألف عذاب, وأثلثا وأل عليهم حساب ل ألف
طريق من الطبراني روأاه وأجل» وأكذا عز ربي حثيات من حثيات
جيد. إسناد به, وأهذا عياش بن إسماعيل عن عمار بن هشام

دحيم, عاصام, حدثنا أبي ابن أمامة. قال أبي أخرى) عن طريق(  
عامر, بن سليم عمروأ, عن بن صافوان عن مسلم بن الوليد حدثنا

ْوزني اليمان أبي عن َه أبي ُلَحّي, عن بن الله عبد بن عامر وأاسمه ال
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من الجنة يدخل أن اللهوعدني الله, قال: «إن رسول عن أمامة
ًا سبعين أمتي ما الخنس: وأالله بن يزيد حساب» فقال بغير ألف
الذباب, في الصاهب الذباب مثل إل الله رسول يا أمتك في أوألئك

ًا, سبعين وأعدني الله «فإن وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال ألف
ًا سبعون ألف كل مع ًا حثيات», وأهذا ثلثا وأزادني ألف إسناد أيض

حسن,
خليد, حدثنا بن أحمد الطبراني: حدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  

سلم أبا سمع أنه سلم بن زيد عن سلم بن معاوأية توبة, حدثنا أبو
السلمي عبد بن عتبة سمع أنه البكالي زيد بن عامر يقول: حدثني

ربي «إن وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنه, قال: قال الله رضي
ًا سبعين أمتي من الجنة يدخل أن وأعدني وأجل عز حساب, بغير ألف
ًا, ثم لسبعين ألف كل يشفع ثم ثلثا بكفيه وأجل عز ربي يحثي ألف

آبائهم في الله يشفعهم الوأل السبعين وأقال: إن عمر حثيات» فكبر
الحثيات إحدى في الله يجعلني أن وأعشائرهم, وأأرجو وأأبنائهم

صافة كتابه في المقدسي الله عبد أبو الضياء الحافظ الوأاخر, قال
أعلم. علة, وأالله السناد لهذا أعلم الجنة: ل

هشام سعيد, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثني المام آخر) قال حديث(  
ميمونة, أبي بن هلل عن كثير أبي بن يحيى الدستوائي, حدثنا يعني
رسول مع حدثه, قال: أقبلنا الجهني رفاعة أن يسار بن عطاء حدثنا
فذكر قال: بقديد أوأ بالكديد كنا إذا حتى وأسلم عليه الله صالى الله

ًا أمتي من الجنة يدخل أن وأجل عز ربي «وأعدني قال ثم وأفيه حديث
ًا سبعين أنتم تبوؤوأا حتى يدخلوها ل أن لرجو حساب, وأإني بغير ألف

الضياء: الجنة» قال في مساكن وأذرياتكم أزوأاجكم من صالح وأمن
مسلم. شرط على عندي وأهذا

بن النضر قتادة, عن عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد آخر) قال حديث(  
وأسلم: «إن عليه الله صالى الله رسول أنس, قال: قال أنس, عن

بكر أبو ألف». قال أربعمائة أمتي من الجنة يدخل أن وأعدني الله
عمر: هكذا». فقال الله. قال: «وأالله رسول يا عنه: زدنا الله رضي

الجنة الله يدخلنا أن عليك وأما بكر: دعني أبو بكر, فقال أبا يا حسبك
وأاحد, فقال بكف الجنة خلقه أدخل الله شاء عمر: إن كلنا, فقال

السناد بهذا الحديث عمر» هذا «صادق وأسلم عليه الله صالى النبي
نعيم أبو الحافظ روأاه وأقد الضياء الرزاق. قاله عبد به تفرد

بن إبراهيم مخلد, حدثنا بن أحمد بن محمد الصابهاني, قال: حدثنا
قتادة, عن عن هلل أبو حرب, حدثنا بن سليمان البلدي, حدثنا الهيثم

754



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
يدخل أن ربي قال: «وأعدني وأسلم عليه الله صالى النبي أنس, عن

الله, زدنا. قال: رسول بكر: يا أبو ألف» فقال مائة أمتي من الجنة
الله, رسول كذلك, قلت: يا بيده حرب بن سليمان وأأشار «وأهكذا

وأاحدة, بحفنة الجنة الناس يدخل أن قادر الله عمر: إن فقال زدنا
حديث عمر», هذا «صادق وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال
الراسبي سليم بن محمد اسمه هلل الوجه. وأأبو هذا من غريب

بصري.
أبي بن محمد يعلى: حدثنا أبو الحافظ أنس. قال آخر) عن طريق(  

أنس, عن حميد السلمي, حدثنا السري بن القاهر عبد بكر, حدثنا
سبعون أمتي من الجنة «يدخل قال وأسلم عليه الله صالى النبي عن

ًا» قالوا: زدنا ًا». سبعون رجل الله. قال: «لكل رسول يا ألف ألف
بيده, قالوا: يا «هكذا» وأحثا كثيب, فقال على قالوا: زدنا, وأكان

جيد, وأرجاله إسناد هذا, وأهذا بعد النار دخل من الله أبعد الله رسول
معين ابن عنه سئل السري, وأقد بن القاهر عبد عدا ثقات, ما كلهم

فقال: صاالح.
أنس, بن بكر أبي عن قتادة حديث من الطبراني آخر) روأى حديث(  

وأسلم, قال: عليه الله صالى النبي أن أبيه عمير, عن بن بكر أبي عن
عمير: الجنة» فقال ألف ثلثمائة أمتي من يدخل أن وأعدني الله «إن

الله, رسول عمير: يا الله, زدنا, فقال: هكذا, بيده, فقال رسول يا
أوأ بحفنة الجنة الناس أدخل شاء إن الله إن عمر: حسبك فقال زدنا

عمر». «صادق وأسلم عليه الله صالى الله نبي وأاحدة, فقال بحثية
توبة, أبو خليد, حدثنا بن أحمد الطبراني: حدثنا آخر) قال حديث(  

يقول: سلم أبا سمع أنه سلم بن زيد عن سلم بن معاوأية حدثنا
ًا أن عامر بن الله عبد حدثني النماري سعيد أبا أن حدثه الكندي قيس
وأعدني ربي وأسلم, قال: «إن عليه الله صالى الله رسول أن حدثه

ًا سبعين أمتي من الجنة يدخل أن ألف كل حساب, وأيشفع بغير ألف
ًا, ثم لسبعين قيس, قال بكفيه». كذا حثيات ثلثا ربي يحثي ألف

عليه الله صالى الله رسول من هذا سمعت سعيد: آنت لبي فقلت
يعني سعيد: فقال أبو قلبي, قال بأذني, وأوأعاه قال: نعم ؟ وأسلم
وأجل عز الله شاء إن وأسلم: «وأذلك عليه الله صالى الله رسول

هذا روأى أعرابنا» وأقد من بقيته الله وأيوفي أمتي مهاجري يستوعب
نافع بن الربيع توبة أبي عن عسكر بن سهل بن محمد الحديث
الله رسول عند ذلك سعيد: فحسب أبو مثله, وأزاد: قال بإسناده

ألف. ألف وأتسعين ألف ألف أربعمائة وأسلم, فبلغ عليه الله صالى
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مرثد بن هاشم الطبراني: حدثنا القاسم أبو آخر) قال حديث(  

أبي, حدثني عياش, حدثني بن إسماعيل بن محمد الطبراني, حدثنا
رسول قال: قال مالك أبي عبيد, عن بن شريح عن زرعة بن ضمضم

منكم ليبعثن بيده محمد نفس وأالذي وأسلم: «أما عليه الله صالى الله
ِبطون جميعها زمرة السود الليل مثل الجنة إلى القيامة يوم َيْخ

؟» النبياء مع جاء مما أكثر محمد مع جاء الملئكة: لم الرض, تقول
حسن. إسناد وأهذا

وأشرفها المة هذه فضيلة على الدلة الحاديث من آخر) ـ نوع(  
وأالَخرة, قال الدينا في المم خير وأجل, وأأنها عز الله على وأكرامتها

أبو جريج, أخبرني ابن سعيد, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام
يقول: «إني وأسلم عليه الله صالى النبي سمع أنه جابر عن الزبير
الجنة» قال: ربع القيامة يوم أمتي من يتبعني من يكون أن لرجو

قال: الناس» قال: فكبرنا, ثم ثلث يكونوا أن قال: «أرجو فكبرنا, ثم
به, جريج ابن عن روأح عن روأاه الشطر», وأهكذا تكونوا أن «أرجو

إسحاق أبي حديث من الصحيحين في مسلم. وأثبت شرط على وأهو
مسعود, قال: قال بن الله عبد ميمون, عن بن عمروأ عن السبيعي

ربع تكونوا أن ترضون وأسلم: «أما عليه الله صالى الله رسول لنا
الجنة أهل ثلث تكونوا أن ترضون «أما قال ؟» فكبرنا, ثم الجنة أهل

الجنة». أهل شطر تكونوا أن لرجو «إني قال ؟» فكبرنا, ثم
بن أحمد الطبراني: حدثنا مسعود. قال ابن أخرى) عن طريق(  

زياد, بن الواحد عبد مسلم, حدثنا بن عفان مساوأر, حدثنا بن القاسم
أبيه, عن الرحمن عبد بن القاسم َحِصيرة, حدثني بن الحارثا حدثني

عليه الله صالى الله رسول مسعود, قال: قال بن الله عبد عن
؟» أرباعها ثلثة الناس وألسائر لكم الجنة وأربع أنتم وأسلم: «كيف

؟» قالوا: ذاك وأثلثها أنتم أعلم. قال: «كيف وأرسوله قالوا: الله
أكثر, فقال ؟» قالوا: ذاك لكم وأالشطر أنتم أكثر, قال: «كيف

صاف, وأمائة عشروأن الجنة وأسلم: «أهل عليه الله صالى الله رسول
ًا» قال ثمانون منها لكم .َحِصيرة بن الحارثا به الطبراني: تفرد صاف

العزيز عبد الصمد, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
بن محارب عن الشيباني سنان أبو مرة بن ضرار مسلم, حدثنا بن

قال وأسلم عليه الله صالى النبي أبيه, أن بريدة, عن ابن ِدثار, عن
ًا» ثمانون ذلك من المة صاف, هذه وأمائة عشروأن الجنة «أهل صاف
حديث من الترمذي به, وأأخرجه العزيز عبد عن عفان عن روأاه وأكذا
حديث من ماجه ابن حسن, وأروأاه حديث به, وأقال: هذا سنان أبي
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أبيه بريدة, عن بن سليمان مرثد, عن بن علقمة عن الثوري سفيان

به.
الرحمن عبد بن سليمان حديث من الطبراني روأى آخر) ـ حديث(  

بن علي بن سليمان البجلي, حدثنا يزيد بن خالد الدمشقي: حدثنا
عليه الله صالى النبي عن جده أبيه, عن عن عباس بن الله عبد

من منها صاف, ثمانون وأمائة عشروأن الجنة وأسلم, قال: «أهل
عدي. ابن فيه تكلم البجلي, وأقد يزيد بن خالد به أمتي» تفرد

حنبل, بن أحمد بن الله عبد الطبراني: حدثنا آخر) قال حديث(  
بن الله عبد مخلد, حدثنا بن هاشم غيلن, حدثنا بن موسى حدثنا

هريرة, قال: أبي عن أبيه عمروأ, عن أبي سفيان, عن عن المبارك
صالى الله رسول الَخرين} قال من وأثلة الوألين من {ثلة نزلت لما
الجنة, أنتم أهل ثلث الجنة, أنتم أهل ربع «أنتم وأسلم عليه الله

الجنة». أهل ثلثا الجنة, أنتم أهل نصف
أبي أبيه, عن طاوأس, عن ابن عن معمر الرزاق: أنبأنا عبد وأقال  

«نحن وأسلم, قال عليه الله صالى النبي عنه, عن الله رضي هريرة
ً الناس أوأل القيامة, نحن يوم الوألون الَخروأن أنهم الجنة, بيد دخول

فيه اختلفوا لما الله بعدهم, فهدانا من وأأوأتيناه قبلنا من الكتاب أوأتوا
ًا فيه لنا فيه, الناُس اختلفوا الذي اليوم الحق, فهذا من تبع, غد

الله عبد حديث من وأمسلم البخاري غد» روأاه بعد للنصارى لليهود
صالى النبي عنه, عن الله رضي هريرة أبي أبيه, عن عن طاوأس بن

ًا عليه الله ًا مسلم بنحوه, وأروأاه وأسلم, مرفوع طريق من أيض
صالى الله رسول هريرة, قال: قال أبي عن صاالح أبي عن العمش

من أوأل القيامة, وأنحن يوم الوألون الَخروأة «نحن وأسلم عليه الله
الحديث. تمام الجنة» وأذكر يدخل

بن الله عبد حديث من الفراد في الدارقطني روأى آخر) ـ حديث(  
بن عمر المسيب, عن بن سعيد الزهري, عن عن عقيل بن محمد

«إن قال وأسلم عليه الله صالى النبي أن عنه الله رضي الخطاب
حتى المم على أدخلها, وأحرمت حتى كلهم النبياء على حرمت الجنة

عنه يروأ الزهري, وألم عن عقيل ابن به قال: انفرد أمتي», ثم تدخلها
بن عمروأ به عقيل, وأتفرد ابن عن محمد بن زهير به سواه, وأتفرد

الحافظ, فقال: عدي بن أحمد أبو روأاه زهير. وأقد عن سلمة أبي
بن محمد العين بكر أبو إسحاق, حدثنا بن الحسين بن أحمد حدثنا
ّتاب, حدثنا أبي ـ سلمة أبي بن عمروأ يعني ـ التنيسي حفص أبو َع

محمد بن الله عبد محمد, عن بن زهير عن الدمشقي صادقة حدثنا
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المخلدي العباس أبو الثعلبي: حدثنا الزهري. وأروأاه عن عقيل بن

التنيسي, عيسى بن أحمد محمد, أنبانا بن الملك عبد نعيم أبو أنبانا
بن زهير عن الله عبد بن صادقة سلمة, حدثنا أبي بن عمروأ حدثنا
به. عقيل ابن عن محمد

أخرجت أمة خير تعالى: {كنتم قوله معنى في الحاديث فهذه  
بالله} فمن وأتؤمنون المنكر عن وأتنهون بالمعروأف تأمروأن للناس
عليهم الثناء هذا في معهم دخل الصفات بهذه المة هذه من اتصف

في عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن قتادة: بلغنا قال وأالمدح, كما
أمة خير {كنتم الَية هذه سرعة, فقرأ الناس من حجها, رأى حجة

المة, فليؤد تلك من يكون أن سره قال: من للناس} ثم أخرجت
أهل أشبه بذلك يتصف لم جرير, وأمن ابن فيها, روأاه الله شرط

منكر عن يتناهون ل تعالى: {كانوا بقوله الله ذمهم الذين الكتاب
الصفات, هذه على المة هذه تعالى مدح لما فعلوه} الَية, وألهذا

أهل آمن تعالى: {وألو وأتأنيبهم, فقال الكتاب أهل ذم في شرع
ًا {لكان وأسلم عليه الله صالى محمد على أنزل بما الكتاب} أي خير

يؤمن من منهم قليل الفاسقون} أي وأأكثرهم المؤمنون لهم, منهم
وأالكفر الضللة على إليهم, وأأكثرهم أنزل وأما إليكم أنزل وأما لله با

وأالعصيان. وأالفسق
ًا تعالى قال ثم   ًا المؤمنين عباده مخبر وأالظفر النصر أن لهم وأمبشر

يضروأكم تعالى: {لن الملحدين, فقال الكفرة الكتاب أهل على لهم
ِإن أذى إل وأقع, ينصروأن} وأهكذا ل ثم الدبار يولوكم يقاتلوكم وأ

يهود من قبلهم من أنوفهم, وأكذلك وأأرغم الله أذلهم خيبر يوم فإنهم
الله, أذلهم كلهم قريظة وأبني النضير وأبني قينقاع بني المدينة
موطن, ما غير في الصحابة كسرهم بالشام النصارى وأكذلك

عصابة تزال الداهرين, وأل وأدهر الَبدين أبد الشام ملك وأسلبوهم
كذلك, وأيحكم وأهم مريم ابن عيسى ينزل حتى بالشام قائمة السلم

وأالسلم, فيكسر الصلة أفضل عليه محمد وأشرع السلم بملة
قال السلم. ثم إل يقبل الجزية, وأل وأيضع الخنزير وأيقتل الصليب

من وأحبل الله من بحبل إل ثقفوا أينما الذلة عليهم تعالى: {ضربت
{إل يأمنون فل كانوا أينما وأالصغار الذلة الله ألزمهم الناس} أي

الجزية وأضرب لهم الذمة عقد الله, وأهو من بذمة الله} أي من بحبل
لهم, منهم أمان الناس} أي من {وأحبل الملة أحكام وأإلزامهم عليهم

َهد المهادن في كما المسلمين, وألو من وأاحد أمنه إذا وأالسير وأالمعا
بحبل {إل عباس ابن العلماء, قال قولي أحد على عبد امرأة, وأكذا
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وأكذا الناس من وأعهد الله من بعهد الناس} أي من وأحبل الله من
وأالسدي وأقتادة وأالحسن وأالضحاك وأعطاء وأعكرمة مجاهد قال

فالتزموا ألزموا الله} أي من بغضب {وأباؤوأا أنس. وأقوله بن وأالربيع
المسكنة} أي عليهم {وأضربت يستحقونه وأهم الله من بغضب

ًا ألزموها ًا. وألهذا قدر بآيات يكفروأن كانوا بأنهم {ذلك قال وأشرع
الكبر ذلك على حملهم وأإنما حق} أي بغير النبياء وأيقتلون الله

ًا وأالمسكنة وأالصغار الذلة ذلك فأعقبهم وأالحسد وأالبغي ً أبد متصل
إنما يعتدوأن} أي وأكانوا عصوا بما تعالى: {ذلك قال الَخرة, ثم بذل

أنهم ـ لذلك الله, وأقيضوا رسل وأقتل الله بآيات الكفر على حملهم
الله, لمعاصاي وأالغشيان وأجل عز الله لوأامر العصيان يكثروأن كانوا

ًا شرع في وأالعتداء وأجل عز ذلك, وأالله من بالله الله, فعياذ
داوأد أبو حبيب, حدثنا بن يونس حاتم: حدثنا أبي ابن المستعان. قال

أبي إبراهيم, عن العمش, عن سليمان شعبة, عن الطيالسي, حدثنا
بنو عنه, قال: كانت الله رضي مسعود بن الله عبد الزدي, عن معمر

آخر بقلهم سوق يقوم نبي, ثم ثلثمائة اليوم في تقتل إسرائيل
النهار.)

ْا ْيُسو َل ًء **  َوآ ْهِل ّمْن َس َتاِب َأ ِك ْل ٌءة ا ٌءة ُأّم ِئَم ُلوَن َقآ ْت َياِت َي ِه آ ّل َء ال َنآ ْيِل آ ّل ال
ُهْم ُدوأَن َوأ ُنوَن َيْسُج ْؤِم ُي ِه *   ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوأا ْأُمُروأَن الَِخ َي ْعُروأِف َوأ ْلَم ِبا

ْوَن َه ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْن ْلُم ُعوَن ا ِر ُيَسا ْيَراِت ِفي َوأ ْلَخ ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ ِلِحيَن ِمَن َوأ * الّصا
ْا َوأَما ُلو َع ْف ٍر ِمْن َي ْي َلْن َخ ُه َف َفروأ ْك ّلُه ُي ٌءم َوأال ِلي ِقيَن َع ّت ْلُم ِإّن ِبا ِذيَن *   ّل ا

ْا َفُروأ ِنَي َلْن َك ْغ ُهْم ُت ْن ُهْم َع ُل َوا َ َأْم ُهْم َوأل ُد َ ْوأل ِه ّمَن َأ ّل ًا ال ْيئ ِئَك َش َلـ ْوأ ُأ َوأ
ِر َأصْاَحاُب ّنا َها ُهْم ال ُدوأَن ِفي ِل َثُل َخا ُقوَن َما *  َم ْنِف ِه ِفي ُي ِذ ِة ِهـ َيا ْلَح ا

َيا ْن ّد َثِل ال َها ِريٍح َكَم َبْت صِاّر ِفي ٍم َحْرثَا َأصَاا ْو ْا َق َو َلُم ُهْم َظ ُفَس ْن ْتُه َأ َك َل ْه َأ َف
ُهُم َوأَما َلَم ّلُه َظ ِكْن ال َلـ ُهْم َوأ ُفَس ْن ِلُموَن َأ ْظ  َي

مسعود ابن العجلي, عن يزيد بن الحسن نجيح: زعم أبي ابن قال   
قائمة} قال: ل أمة الكتاب أهل من سواء تعالى: {ليسوا قوله في

قال وأسلم, وأهكذا عليه الله صالى محمد وأأمة الكتاب أهل يستوي
حنبل بن أحمد المام روأاه الذي الحديث القول هذا السدي. وأيؤيد

شيبان موسى, قال: حدثنا بن وأحسن النضر أبو مسنده: حدثنا في
الله صالى الله رسول قال: أخر مسعود ابن زر, عن عاصام, عن عن

الناس المسجد, فإذا إلى خرج العشاء, ثم صالة وأسلم عليه
يذكر أحد الديان هذه أهل من ليس إنه «أما الصلة, فقال ينتظروأن

من سواء {ليسوا الَيات هذه غيركم» قال: فنزلت الساعة هذه الله
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كثير عند بالمتقين} وأالمشهور عليم وأالله ـ قوله إلى ـ الكتاب أهل
عن العوفي وأغيره, وأروأاه إسحاق بن محمد ذكره كما المفسرين من
الكتاب, أهل أحبار من آمن فيمن نزلت الَيات هذه أن ـ عباس ابن

َية بن وأثعلبة عبيد بن وأأسد سلم بن الله كعبد ْع َية بن وأأسيد َس ْع َس
الكتاب, أهل من بالذم ذكرهم تقدم من يستوي ل وأغيرهم, أي

ليسوا سواء} أي تعالى: {ليسوا قال أسلموا, وألهذا الذين وأهؤلء
قال المجرم, وألهذا وأمنهم المؤمن منهم سواء, بل حد على كلهم

مطيعة الله بأمر قائمة قائمة} أي أمة الكتاب أهل تعالى: {من
آيات {يتلون مستقيمة قائمة, يعني , فهي الله نبي لشرعه, متبعة

التهجد, وأيكثروأن الليل يقومون يسجدوأن} أي وأهم الليل آناء الله
وأيأمروأن الَخر وأاليوم بالله {يؤمنون صالواتهم في القرآن وأيتلون

من وأأوألئك الخيرات في وأيسارعون المنكر عن وأينهون بالمعروأف
أهل من {وأإن السورة آخر في المذكوروأن هم الصالحين} وأهؤلء

لله} خاشعين إليهم أنزل وأما إليكم أنزل وأما بالله يؤمن لمن الكتاب
ل يكفروأه} اي فلن خير من يفعلوا {وأما ههنا تعالى قال الَية, وألهذا

بالمتقين} أي عليم {وأالله الجزاء أوأفر به يجزيهم الله, بل عند يضيع
عملً. ثم أحسن من أجر لديه يضيع عامل, وأل عمل عليه يخفى ل

ًا تعالى قال عنهم تغني {لن بأنه المشركين الكفرة عن مخبر
ًا} أي الله من أوألدهم وأل أموالهم وأل الله بأس عنهم يرد ل شيئ

خالدوأن} ثم فيها هم النار أصاحاب {وأأوألئك بهم أراده إذا عذابه
ً ضرب وأالحسن مجاهد الدار, قاله هذه في الكفار ينفقه لما مثل

كمثل الدنيا الحياة هذه في ينفقون ما تعالى: {مثل وأالسدي, فقال
بن وأسعيد وأعكرمة عباس ابن شديد, قاله برد صار} أي فيها ريح

وأغيرهم. وأقال أنس بن وأالربيع وأالضحاك وأقتادة وأالحسن جبير
ًا عباس ابن وأجليد, وأعن عطاء: برد نار صار} أي {فيها وأمجاهد أيض

الزروأع يحرق الجليد سيما وأل الشديد البرد الوأل, فإن إلى يرجع وأهو
أنفسهم ظلموا قوم حرثا {أصاابت بالنار الشيء يحرق وأالثمار, كما
قد حرثا على نزلت إذا السفعة بذلك فأحرقته, يعني فأهلكته} أي

زرع, أوأ ثمر من فيه ما وأأعدمت حصاده, فدمرته أوأ جذاذه آن
الكفار إليه. فكذلك كان ما أحوج صااحبه وأأفسدته, فعدمه به فذهبت
ثمرة أذهب وأثمرتها, كما الدنيا هذه في أعمالهم ثواب الله يمحق

وأعلى أصال غير على بنوها هؤلء صااحبه. وأكذلك بذنوب الحرثا هذا
يظلمون}. أنفسهم وألكن الله ظلمهم {وأما أساس غير
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َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذوأ ّتِخ َنًة َت َطا ُكْم ّمن ِب ِن َ ُدوأ ُكْم ل َن ُلو ْأ ً َي َبال ْا َخ ّدوأ َوأ

ّتْم َما ِن ْد َع َدِت َق ُء َب ْغَضآ َب ْل ِهْم ِمْن ا ِه َوا ْف ُهْم ُتْخِفي َوأَما َأ ُدوأُر َبُر صُا ْك ْد َأ َق
ّنا ّي ُكُم َب َياِت َل َ ُتْم ِإْن ال ْن ُلوَن ُك ِق ْع ُتْم َت ْن َأ َهآ ِء *   ْوألَ ُهْم ُأ َن ّبو َ ُتِح ُكْم َوأل َن ّبو ُيِح

ُنوَن ْؤِم ُت َتاِب َوأ ِك ْل ِه ِبا ّل َذا ُك ِإ ُكْم َوأ ُقو ْا َل َو ُل ّنا َقا َذا آَم ِإ ْا َوأ ْو َل ْا َخ ُكُم َعّضو ْي َل َع
َناِمَل ْيِظ ِمَن ال َغ ْل ْا ُقْل ا ُتو ُكْم ُمو ِظ ْي َغ ّلَه ِإّن ِب ٌءم ال ِلي َذاِت َع ِر ِب ُدوأ * الّص

ُكْم ِإن ٌءة َتْمَسْس َن ُهْم َحَس ْؤ ِإن َتُس ُكْم َوأ ْب ٌءة ُتِص َئ ّي ْا َس ْفَرُحو َها َي ِإن ِب َوأ
ْا ِبُروأ ْا َتْص ُقو ّت َت َ َوأ ُكْم ل ُهْم َيُضّر ُد ْي ًا َك ْيئ ّلَه ِإّن َش ُلوَن ِبَما ال ْعَم ٌءط َي  ُمِحي

ًا وأتعالى تبارك يقول    المنافقين اتخاذ عن المؤمنين عباده ناهي
لعدائهم, يضمروأنه وأما سرائرهم على يطلعونهم بطانة, أي

يسعون خبالً, أي المؤمنين يألون وأطاقتهم, ل بجهدهم وأالمنافقون
المكر من يستطيعون ممكن, وأبما بكل يضرهم وأما مخالفتهم في

ّدوأن عليهم, وأقوله وأيشق وأيحرجهم المؤمنين يعنت ما وأالخديعة, وأيو
الديان, أهل من غيركم من دوأنكم} أي من بطانة تتخذوأا تعالى: {ل

أمره. وأقد داخلة على يطلعون الذين أهله خاصاة هم الرجل وأبطانة
يونس منهم جماعة حديث وأغيرهما, من وأالنسائي البخاري روأى

الزهري, عن عن عتيق أبي وأابن عقبة بن وأموسى سعيد بن وأيحيى
قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن سعيد أبي سلمة, عن أبي
بطانتان: له كانت إل خليفة من استخلف وأل نبي من الله بعث «ما

عليه, وأتحضه بالسوء تأمره عليه, وأبطانة وأتحّضه بالخير تأمره بطانة
سلم بن وأمعاوأية الوأزاعي روأاه الله», وأقد عصم من وأالمعصوم

ًا هريرة أبي سلمة, عن أبي الزهري, عن عن بنحوه, فيحتمل مرفوع
الزهري عن النسائي وأأخرجه عنهما سلمة أبي عن الزهري عند أنه

ًا, وأعلقه أبي بن الله عبيد فقال: وأقال صاحيحه في البخاري أيض
النصاري أيوب أبي عن سلمة أبي عن سليم بن صافوان عن جعفر

أعلم. الصحابة, وأالله من ثلثة عن سلمة أبي عند أنه فيحتمل فذكره
الوزان, بن محمد أيوب أبو أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن وأقال
الزنباع, عن أبي التيمي, عن حيان أبي عن يونس بن عيسى حدثنا

عنه: إن الله رضي الخطاب بن لعمر الدهقانة, قال: قيل أبي ابن
ًا ههنا ًا, فقال: قد اتخذته كاتب, فلو حافظ الحيرة أهل من غلم كاتب

ًا اتخذت الَية هذه مع الثر هذا المؤمنين. ففي دوأن من بطانة إذ
فيها التي الكتابة في استعمالهم يجوز ل الذمة أهل أن على دليل

يخشى التي أمورهم دوأاخل على وأإطلع المسلمين على استطالة
تعالى: {ل قال الحرب, وألهذا أهل من العداء إلى يفشوها أن
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ً يألونكم ّدوأا خبال يعلى: حدثنا أبو الحافظ قال عنتم}, وأقد ما وأ
راشد, بن الزهر عن العوام هشيم, حدثنا إسرائيل, حدثنا بن إسحاق

ًا يأتون قال: كانوا هو, أتوا ما يدروأن ل بحديث حدثهم فإذا أنس
عن يوم ذات لهم, قال: فحدثا البصري, فيفسره يعني الحسن

المشركين, بنار تستضيئوا «ل قال أنه وأسلم عليه الله صالى النبي
ًا» فلم خواتيمكم في تنقشوا وأل الحسن هو, فأتوا ما يدروأا عربي

ًا له: إن فقالوا قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن حدثنا أنس
ًا» فقال خواتيمكم في تنقشوا المشركين, وأل بنار تستضيئوا «ل عربي

ًا»: محمد خواتيمكم في تنقشوا «ل قوله الحسن: أما الله صالى عربي
المشركين» يقول: ل بنار تستضيئوا «ل قوله وأسلم, وأأما عليه

في ذلك الحسن: تصديق قال أموركم. ثم في المشركين تستشيروأا
روأاه دوأنكم} هكذا من بطانة تتخذوأا ل آمنوا الذين أيها {يا الله كتاب

بن مجاهد عن النسائي روأاه تعالى, وأقد الله رحمه يعلى أبو الحافظ
في مثله بإسناده هشيم عن أحمد المام هشيم, وأروأاه موسى, عن

وأمعناه نظر فيه التفسير البصري, وأهذا الحسن تفسير ذكر غير
ًا» أي خواتيمكم في تنقشوا «ل ظاهر يشابه عربي, لئل بخط عربي
محمد نقشه كان وأسلم, فإنه عليه الله صالى النبي خاتم نقس

أحد ينقش أن نهى أنه الصحيح الحديث في جاء الله, وألهذا رسول
في تقاربوهم ل المشركين, فمعناه بنار الستضاءة نقشه. وأأما على

منهم, وأهاجروأا تباعدوأا بلدهم, بل في معهم تكونون بحيث المنازل
الحديث ناراهما» وأفي تتراءى «ل داوأد أبو روأى بلدهم, وألهذا من

الحديث مثله» فحمل فهو معه سكن أوأ المشرك جامع «من الَخر
نظر, فيه بالَية عليه الله, وأالستشهاد رحمه الحسن قاله ما على
أعلم. وأالله

صادوأرهم تخفي وأما أفواههم من البغضاء بدت تعالى: {قد قال ثم  
من ألسنتهم وأجوههم, وأفلتات صافحات على لح قد أكبر} أي

للسلم البغضاء من صادوأرهم في عليه مشتملون هم ما العداوأة, مع
بينا تعالى: {قد قال عاقل, وألهذا لبيب على مثله يخفى ل وأأهله, ما

وأل تحبونهم أوألء تعالى: {هاأنتم تعقلون} وأقوله كنتم إن الَيات لكم
لكم يظهروأنه بما المنافقين تحبون المؤمنون أيها أنتم يحبونكم} أي

ًا ل يحبونكم ل ذلك, وأهم على فتحبونهم اليمان من ًا, وأل باطن ظاهر
وأل شك منه شيء في عندكم ليس كله} أي بالكتاب {وأتؤمنون
إسحاق: بن محمد وأالحيرة. وأقال وأالريب الشك عندهم ريب, وأهم

ابن جبير, عن بن سعيد أوأ عكرمة محمد, عن أبي بن محمد حدثني
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من مضى وأبما وأكتابهم بكتابكم كله} أي بالكتاب {وأتؤمنون عباس
لهم بالبغضاء أحق بكتابكم, فأنتم يكفروأن ذلك, وأهم قبل الكتب
عضوا خلوا وأإذا آمنا قالوا لقوكم جرير, {وأإذا ابن لكم, روأاه منهم

قتادة. الصاابع, قاله أطراف الغيظ} وأالنامل من النامل عليكم
الشاعر: وأقال

ّد  َوأ العشرا أنملي كفاي حملت ريقتيوما حلقي َبّل ما كما َأ

الصاابع, وأهذا أنس: النامل بن وأالربيع وأالسدي مسعود ابن وأقال  
الباطن في وأالمودة, وأهم اليمان للمؤمنين يظهروأن المنافقين شأن

عليكم عضوا خلوا تعالى: {وأإذا قال وأجه, كما كل من ذلك بخلف
تعالى: {قل الله وأالحنق. قال الغيظ أشد الغيظ} وأذلك من النامل
تحسدوأن كنتم مهما الصدوأر} أي بذات عليم الله إن بغيظكم موتوا
على نعمته متم الله أن منهم, فاعلموا ذلك وأيغيظكم المؤمنين عليه

أنتم دينه, فموتوا وأمظهر كلمته دينه, وأمعل وأمكمل المؤمنين عباده
عليه تنطوي بما عليم هو الصدوأر} أي بذات عليم الله {إن بغيظكم

للمؤمنين, وأالغّل وأالحسد البغضاء من سرائركم وأتكنه ضمائركم
تؤّملون, وأفي ما خلف يريكم بأن الدنيا في عليه مجازيكم وأهو

لكم محيد ل فيها خالدوأن أنتم التي النار في الشديد بالعذاب الَخرة
حسنة تمسسكم تعالى: {إن قال منها. ثم لكم خروأج عنها, وأل
شدة على دالة الحال بها} وأهذه يفرحوا سيئة تصبكم وأإن تسؤهم
وأنصر خصب المؤمنين أصااب إذا أنه للمؤمنين, وأهو منهم العداوأة

أصااب المنافقين, وأإن ذلك أنصارهم, ساء وأعز وأكثروأا وأتأييد
في تعالى لله العداء, لما عليهم أديل أوأ جدب أي سنة المسلمين

الله بذلك, قال المنافقون فرح ـ ُأحد يوم جرى كما ـ الحكمة من ذلك
ًا تعالى ًا} كيدهم يضركم ل وأتتقوا تصبروأا {وأإن للمؤمنين مخاطب شيئ

الفجار وأكيد الشرار شر من السلمة إلى تعالى الَية, يرشدهم
محيط هو الذي الله على وأالتوكل وأالتقوى الصبر باستعمال

لم كان, وأما شاء ما الذي به. وأهو إل لهم قوة وأل حول بأعدائهم, فل
وأمشيئته, وأمن بتقديره إل شيء الوجود في يقع يكن, وأل لم يشأ

كفاه. عليه توكل
لعباده الختبار من فيها كان وأما أحد قصة ذكر في تعالى شرع ثم  

الصابرين صابر وأبيان وأالمنافقين المؤمنين بين المؤمنين. وأالتمييز
:)تعالى فقال
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ْذ ِإ َوأ ْوأَت **  َد ِلَك ِمْن َغ ْه ُء َأ ّوى َب ِنيَن ُت ْؤِم ْلُم َد ا َقاِع َتاِل َم ِق ْل ّلُه ِل ٌءع َوأال َسِمي
ٌءم ِلي ْذ َع ِإ َتاِن َهّمْت *   َف ِئ ُكْم ّطآ َ َأن ِمن ْفَشل ّلُه َت ُهَما َوأال ّي ِل َلى َوأ َع ِه َوأ ّل ال

ّكِل َو َت َي ْل ُنوَن َف ْؤِم ْلُم ْد ا َق َل َوأ ُكُم *   ّلُه َنَصَر ٍر ال ْد َب ُتْم ِب ْن َأ ٌءة َوأ ّل ِذ ْا َأ ُقو ّت ّلَه َفا ال
ُكْم ّل َع ُكُروأَن َل  َتْش

وأالحسن عباس ابن الجمهور, قاله عند أحد يوم الوقعة بهذه المراد   
يوم بذلك البصري: المراد الحسن وأاحد. وأعن وأغير وأالسدي وأقتادة

أحد وأقعة عليه. وأكانت يعول ل غريب جرير, وأهو ابن الحزاب. روأاه
قتادة: لحدى الهجرة. قال من ثلثا سنة شوال من السبت يوم

من للنصف السبت عكرمة: يوم شوال. وأقال من خلت ليلة عشرة
من قتل من قتل حين المشركين أن سببها أعلم, وأكان شوال, فالله

مع كانت التي التجارة من فيها بما العير وأسلمت بدر يوم أشرافهم
ُهم رجع فلما سفيان أبي ُل َف من قتل, وأرؤساء من أبناء قال مكة إلى َق
ذلك, في فأنفقوها محمد لقتال الموال هذه سفيان: أرصاد لبي بقي

حتى آلف ثلثة من نحو في وأالحابيش, وأأقبلوا الجموع فجمعوا
ًا نزلوا عليه الله صالى الله رسول المدينة, فصلى تلقاء أحد من قريب

النجار بني من رجل على صالى منها فرغ الجمعة, فلما يوم وأسلم
وأسلم عليه الله صالى الله رسول عمروأ, وأاستشار بن مالك له يقال

أبي بن الله عبد  فأشار¹بالمدينة» يمكث أم إليهم «أيخرج الناس
قاتلهم دخلوها محبس, وأإن بشر أقاموا أقاموا بالمدينة, فإن بالمقام
فوقهم, من بالحجارة وأالصبيان النساء وأجوههم, وأرماهم في الرجال

يشهد لم ممن الصحابة من آخروأن وأأشار خائبين رجعوا رجعوا وأإن
ًا فلبس وأسلم عليه الله صالى الله رسول إليهم, فدخل بالخروأج بدر

رسول استكرهنا وأقالوا: لعلنا بعضهم ندم عليهم, وأقد وأخرج لمته
نمكث, أن شئت إن الله رسول وأسلم, فقالوا: يا عليه الله صالى الله

لبس إذا لنبي ينبغي «ما وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال
في وأسلم عليه الله صالى له» فسار الله يحكم حتى يرجع أن لمته
ثلث في أبي بن الله عبد بالشوط, رجع كانوا أصاحابه, فلما من ألف

ًا الجيش نعلم وأأصاحابه: لو هو قوله, وأقال إلى يرجع لم لكونه مغضب
ً اليوم رسول اليوم. وأاستمر تقاتلون نراكم ل لتبعناكم, وألكنا قتال
ًا وأسلم عليه الله صالى الله عدوأة في أحد من الشعب نزل حتى سائر

حتى أحد يقاتلن «ل أحد, وأقال إلى وأعسكره ظهره الوادي. وأجعل
وأهو للقتال وأسلم عليه الله صالى الله رسول بالقتال». وأتهيأ نأمره

بني أخا جبير بن الله عبد الرماة على أصاحابه. وأأمر من سبعمائة في
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«انضحوا لهم رجلً, فقال خمسون يومئذ عوف. وأالرماة بن عمروأ
أوأ لنا النوبة كانت إن مكانكم وأالزموا قبلكم من نؤتين وأل عنا الخيل

رسول مكانكم» وأظاهر تبرحوا فل الطير تخطفنا رأيتمونا علينا, وأإن
بن مصعب اللواء درعين, وأأعطى بين وأسلم عليه الله صالى الله

وأسلم عليه الله صالى الله رسول الدار. وأأجاز عبد بني أخا عمير
هذا بعد الخندق يوم أمضاهم حتى آخرين وأأرجأ يومئذ الغلمان بعض
ّبأت من بقريب اليوم مائتا آلف, وأمعهم ثلثة وأهم قريش سنتين, وأتع
الوليد, وأعلى بن خالد الخيل ميمنة على جنبوها, فجعلوا قد فرس

الدار, ثم عبد بني إلى اللواء جهل, وأدفعوا أبي بن عكرمة الميسرة
الَيات, إن هذه عند مواضعه في تفصيله سيأتي ما الفريقين بين كان
تبوىء أهلك من غدوأت تعالى: {وأإذ قال تعالى, وألهذا الله شاء

ميمنة منازلهم, وأتجعلهم تنزلهم للقتال} أي مقاعد المؤمنين
تقولون, لما سميع عليم} أي سميع {وأالله أمرتهم وأحيث وأميسرة

بضمائركم. عليم
ً ههنا جرير ابن أوأرد وأقد   صالى النبي إن تقولون حاصاله: كيف سؤال

الله قال وأقد الصلة بعد الجمعة يوم أحد إلى سار وأسلم عليه الله
؟ للقتال} الَية مقاعد المؤمنين تبوىء أهلك من غدوأت تعالى: {وأإذ

أوأل السبت يوم كان إنما مقاعد ليبوأهم غدوأه عنه: أن جوابه كان ثم
تفشل} الَية, قال أن منكم طائفتان همت تعالى: {إذ النهار. وأقوله

عمروأ: سفيان, قال: قال الله, حدثنا عبد بن علي البخاري: حدثنا
منكم طائفتان همت {إذ نزلت يقول: فينا الله عبد بن جابر سمعت

سلمة. وأما وأبنو حارثة بنو الطائفتان تفشل} الَية, قال: نحن أن
تعالى: لقوله تنزل لم أنها يسرني وأما ـ مرة سفيان وأقال ـ نحب

به. عيينة بن سفيان حديث من مسلم روأاه وأليهما} وأكذا {وأالله
سلمة. وأقوله وأبنو حارثة بنو السلف: إنهم من وأاحد غير قال وأكذا

الجمعة يوم بدر, وأكان يوم ببدر} أي الله نصركم تعالى: {وألقد
وأهو الهجرة من اثنتين سنة من رمضان شهر من عشر السابع وأافق

الشرك, فيه وأأهله, وأدمغ السلم فيه الله أعز الذي الفرقان يوم
كانوا يومئذ, فإنهم المسليمن عدد قلة مع هذا وأحزبه محله وأخرب
ًا, وأالباقون وأسبعون فرسان رجلً, فيهم عشر وأثلثة ثلثمائة بعير
يومئذ العدوأ إليه. وأكان يحتاجون ما جميع العدد من معهم ليس مشاة

وأالعدة وأالبيض الحديد سوابغ في اللف إلى التسعمائة بين ما
وأأظهر رسوله الله الزائد, فأعز وأالحلي المسومة وأالخيول الكاملة

وأجيله, الشيطان وأقبيله, وأأخزى النبي وأجه وأتنزيله, وأبيض وأحيه
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ًا تعالى قال وألهذا {وألقد المتقين وأحزبه المؤمنين عباده على ممتن

إنما النصر أن ليعلموا عددكم قليل أذلة} أي وأأنتم ببدر الله نصركم
ُعدد, وألهذا العدد بكثرة ل الله عند من هو الَية في تعالى قال وأال

ًا عنكم تغن فلم كثرتكم أعجبتكم إذ حنين {وأيوم الخرى ـ إلى ـ شيئ
شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام رحيم}. وأقال غفور

ًا سماك, قال: سمعت عن اليرموك قال: شهدت الشعري عياض
حسنة, سفيان, وأابن أبي بن عبيدة, وأيزيد أمراء: أبو خمسة وأعلينا
ًا حدثا الذي هذا عياض وأليس الوليد, وأعياض بن وأخالد قال: سماك
قد إنه إليه فكتبنا عبيدة, قال أبو فعليكم قتال كان عمر: إذا وأقال
كتابكم جاءني قد إنه إلينا الموت, وأاستمددناه, فكتب إلينا جاش

ًا, وأأحصن أعز هو من على أدلكم تستمدوأنني, وأإني ًا: الله نصر جند
ًا فاستنصروأه, فإن وأجل عز يوم نصر قد وأسلم عليه الله صالى محمد
وأل هذا, فقاتلوهم كتابي جاءكم عدتكم, فإذا من أقل في بدر

فراسخ, قال: وأأصابنا أربعة فهزمناهم تراجعوني, قال: فقاتلناهم
ً رأس ذي كل عن نعطي أن عياض علينا فتشاوأرنا, فأشار أموال

لم إن شاب: أنا فقال ؟ يراهنني عبيدة: من أبو عشرة, قال: وأقال
ُفَزان عبيدة أبي عقيصتي فرأيت قال: فسبقه تغضب ْن خلفه وأهو َت

في حبان ابن أخرجه صاحيح, وأقد إسناد ُعْري, وأهذا فرس على
الضياء الحافظ بنحوه, وأاختاره غندر عن بندار حديث من صاحيحه

ببئرها, تعرف وأالمدينة مكة بين كتابه, وأبدر: محلة في المقدسي
الشعبي: بدر النارين, قال بن له: بدر حفرها, يقال رجل إلى منسوبة

ًا, وأقوله يسمى لرجل بئر تشكروأن} أي لعلكم الله {فاتقوا بدر
بطاعته. تقومون

ْذ ِإ ُقوُل **  ِنيَن َت ْؤِم ْلُم َلْن ِل ُكْم َأ ِفي ْك ُكْم َأن َي ّد ُكْم ُيِم ّب ِة َر َث َ َثل ّمَن آلٍَف ِب
ِة َك ِئ ْلَملَ ِليَن ا َلَى ُمنَز َب ْا ِإن *   ِبُروأ ْا َتْص ُقو ّت َت ُكْم َوأ ُتو ْأ َي ِهْم ّمن َوأ ِر ْو َذا َف َهـ
ُكْم ْد ِد ُكْم ُيْم ّب ِة َر ِة ّمَن آلٍَف ِبَخْمَس َك ِئ ْلَملَ ّوِميَن ا َوأَما ُمَس َلُه *   َع ّلُه َج ال

ّ َى ِإل ُكْم ُبْشَر ِئّن َل ْطَم َت ِل ُكْم َوأ ُب ُلو ِه ُق ّنْصُر َوأَما ِب ّ ال ِد ِمْن ِإل ِه ِعن ّل ِز ال ِزي َع ْل ا
ِم ِكي ْلَح َع ا َط ْق َي ِل ًا *   ِذيَن ّمَن َطَرف ّل ْا ا َوأ َفُر ْوأ َك ُهْم َأ َت ِب ْك ْا َي ُبو ِل َق َين ِبيَن َف ِئ * َخآ

ْيَس ِر ِمَن َلَك َل ٌءء الْم ْوأ َشْي ُتوَب َأ ِهْم َي ْي َل ْوأ َع ُهْم َأ َب ّذ َع ُهْم ُي ّن ِإ ِلُموَن َف * َظا
ِه ّل َوأاِت ِفي َما َوأل ِفُر الْرِض ِفي َوأَما الّسَما ْغ ُء ِلَمن َي ّذُب َيَشآ َع ُي َمن َوأ
ّلُه َيَشآُء ٌءر َوأال ُفو ٌءم َغ  ّرِحي
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؟ أحد يوم أوأ بدر يوم كان الوعد, هل هذا في المفسروأن اختلف   

بقوله: للمؤمنين} متعلق تقول قوله: {إذ (أحدهما) أن قولين على
وأعامر البصري الحسن عن هذا ببدر} وأُروأي الله نصركم {وألقد

بن عباد قال جرير ابن وأغيرهم, وأاختاره أنس بن وأالربيع الشعبي
أن يكفيكم ألن للمؤمنين تقول قوله: {إذ في الحسن عن منصور
ابن بدر, روأاه يوم الملئكة} قال: هذا من آلف بثلثة ربكم يمدكم

إسماعيل, حدثنا بن موسى أبي, حدثنا قال: حدثنا حاتم. ثم أبي
يوم بلغهم المسلمين الشعبي: أن يعني عامر عن داوأد وأهيب, حدثنا

الله عليهم, فأنزل ذلك المشركين, فشق يمد جابر بن كرز أن بدر
منزلين الملئكة من آلف بثلثة ربكم يمدكم أن يكفيكم تعالى: {ألن

ًا مسومين} قال: فبلغت ـ قوله إلى ـ يمد الهزيمة, فلم ُكْرز
أنس: بن الربيع بالخمسة, وأقال المسلمين الله يمد المشركين, وألم

خمسة صااروأا آلف, ثم ثلثة صااروأا بألف, ثم المسليمن الله أمد
قوله القول, وأبين هذا على الَية هذه بين الجمع قيل: فما آلف, فإن

ممدكم أني لكم فاستجاب ربكم تستغيثون بدر: {إذ قصة في تعالى
حكيم} ؟ عزيز الله إن ـ قوله إلى ـ مردفين الملئكة من بألف

فما الَلف الثلثة ينافي ل ـ ههنا ـ اللف على التنصيص أن فالجواب
َدفين} بمعنى أخر ألوف وأيتبعهم غيرهم يردفهم فوقها, لقوله: {مر

عمران. آل سورة في السياق بهذا شبيه السياق مثلهم. وأهذا
الملئكة قتال أن من المعروأف هو كما بدر يوم كان ذلك أن فالظاهر

قتادة: عروأبة, عن أبي بن سعيد أعلم. وأقال بدر, وأالله يوم كان إنما
هذا إن الثاني) ـ آلف. (القول بخمسة بدر يوم المسلمين الله أمد

مقاعد المؤمنين تبوىء أهلك من غدوأت بقوله: {وأإذ متعلق الوعد
وأالزهري وأالضحاك وأعكرمة مجاهد قول وأهو ُأحد يوم للقتال} وأذلك

بالخمسة المداد يحصل قالوا: لم وأغيرهم. لكن عقبة بن وأموسى
الَلف بالثلثة عكرمة: وأل يومئذ, زاد فروأا المسلمين لن الَلف
فلم فروأا بل يصبروأا وأتتقوا} فلم تصبروأا إن تعالى: {بلى لقوله
وأتتقوا} يعني: تصبروأا تصبروأا إن وأقوله: {بلى وأاحد بملك يمدوأا
من تعالى: {وأيأتوكم أمري. وأقوله وأتطيعوا عدوأكم, وأتتقوني على

وأجههم من وأالسدي: أي وأالربيع وأقتادة الحسن هذا} قال فورهم
هذا. وأقال غضبهم من صاالح: أي وأأبو وأعكرمة مجاهد هذا, وأقال

عباس: من ابن عن العوفي وأوأجههم. وأقال غضبهم الضحاك: من
ربكم تعالى: {يمددكم هذا. وأقوله غضبهم هذا, وأيقال: من سفرهم
أبو بالسيما, وأقال معلمين مسومين} أي الملئكة من آلف بخمسة
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طالب أبي بن علي مضرب, عن بن حارثة عن السبيعي إسحاق

البيض, الصوف بدر يوم الملئكة سيما عنه, قال: كان الله رضي
ًا سيماهم وأكان قال: حاتم. ثم أبي ابن خيولهم, روأاه نواصاي في أيض
محمد عن سلمة بن حماد خالد, حدثنا بن هدبة زرعة, حدثنا أبو حدثنا

عنه الله رضي هريرة أبي سلمة, عن أبي علقمة, عن بن عمروأ بن
مجاهد: الحمر, وأقال {مسومين} قال: بالعهن الَية هذه في

في البيض بالصوف نواصايها أعرافها, معلمة محذفة {مسومين} أي
عنه, قال: الله رضي عباس ابن العوفي, عن الخيل. وأقال أذناب

ًا الملئكة أتت بالصوف, وأسلم, مسومين عليه الله صالى محمد
بالصوف. وأقال سيماهم على وأخيلهم أنفسهم وأأصاحابه محمد فسوم
مكحول: القتال, وأقال بسيما {مسومين} أي وأعكرمة قتادة

بن القدوأس عبد حديث من مردوأيه ابن بالعمائم. وأروأى مسومين
الله رسول عباس, قال: قال ابن رباح, عن أبي بن عطاء عن حبيب
«معلمين». وأكان قوله: {مسومين} قال في وأسلم عليه الله صالى
حمر. وأروأى عمائم حنين سود, وأيوم عمائم بدر يوم الملئكة سيما

مقسم, عن الحكم, عن سعيد, عن عن مخارق بن حصين حديث من
إسحاق: ابن بدر. وأقال يوم إل الملئكة تقاتل عباس, قال: لم ابن

سيما عباس, قال: كان ابن مقسم, عن عن أتهم ل من حدثني
حنين ظهورهم, وأيوم في أرسلوها قد بيض بدر, عمائم يوم الملئكة

بدر, وأكانوا يوم سوى يوم في الملئكة تضرب حمر. وألم عمائم
ًا اليام من سواه فيما يكونون ًا عدد عن روأاه يضربون, ثم ل وأمدد
فذكر عباس ابن مقسم, عن الحكم, عن عمارة, عن بن الحسن

هشام وأكيع, حدثنا الحمسي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن نحوه. وأقال
يوم عليه عنه, كان الله رضي الزبير أن عباد بن يحيى عن عروأة بن
ًا صافراء عمامة بدر صافر, عمائم عليهم الملئكة بها, فنزلت معتجر

الله عبد أبيه, عن عن عروأة بن هشام طريق من مردوأيه ابن روأاه
لكم بشرى إل الله جعله تعالى: {وأما الزبير, فذكره. وأقوله بن

إل بإنزالهم وأأعلمكم الملئكة الله أنزل وأما به} أي قلوبكم وألتطمئن
ًا لكم بشارة ًا, وأإل لقلوبكم وأتطييب الله عند من النصر فإنما وأتطمين
قتالكم إلى احتياج غير بدوأنكم, وأمن أعدائه من لنتصر شاء لو الذي

الله يشاء وألو {ذلك بالقتال المؤمنين أمره بعد تعالى قال لهم, كما
الله سبيل في قتلوا وأالذين ببعض بعضكم ليبلو وألكن منهم لنتصر

عّرفها الجنة * وأيدخلهم بالهم وأيصلح * سيهديهم أعمالهم يضل فلن
قلوبكم وألتطمئن لكم بشرى إل الله جعله {وأما ههنا قال لهم} وألهذا
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ل التي العزة ذوأ هو الحكيم} أي العزيز الله عند من إل النصر وأما به

ًا تعالى: {ليقطع قال وأالحكام, ثم قدره في ترام, وأالحكمة طرف
من ذلك في له لما وأالجلد بالجهاد أمركم كفروأا} أي الذين من

الكفار في الممكنة القسام جميع ذكر تقدير, وألهذا كل في الحكمة
ًا} أي المجاهدين, فقال: {ليقطع كفروأا الذين {من أمة ليهلك طرف

أرادوأا. ما منكم ينالوا لم لما بغيظهم وأيردهم يخزيهم يكبتهم} أي أوأ
لم {خائبين} أي يرجعوا فينقلبوا} أي يكبتهم قال: {أوأ وألهذا

في الحكم أن على دلت بجملة اعترض أملوا. ثم ما على يحصلوا
من لك تعالى: {ليس له, فقال شريك ل وأحده له وأالَخرة الدنيا
عليك تعالى: {فإنما قال إلّي, كما كله المر بل شيء} أي المر
يهدي الله وألكن هداهم عليك { ليس الحساب} وأقال وأعلينا البلغ

من يهدي الله وألكن أحببت من تهدي ل {إنك يشاء} وأقال من
شيء} المر من لك قوله: {ليس في إسحاق بن محمد يشاء} قال

فيهم, ثم به أمرتك ما إل عبادي في شيء الحكم من لك ليس أي
من فيه هم مما عليهم} أي يتوب {أوأ القسام, فقال بقية تعالى ذكر

على وأالَخرة الدنيا في يعذبهم} أي {أوأ الضللة بعد فيهديهم الكفر
ذلك. يستحقون ظالمون} أي {فإنهم قال وأذنوبهم, وألهذا كفرهم

عن معمر الله, أنبأنا عبد موسى, أنبأنا بن حبان البخاري: حدثنا وأقال
عليه الله صالى الله رسول سمع أبيه, أنه عن سالم الزهري, حدثني

الفجر من الثانية الركعة في الركوع من رأسه رفع إذا يقول وأسلم
ًا العن «اللهم ًا» بعدما فلن وألك حمده, ربنا لمن الله سمع يقول وأفلن

وأهكذا شيء} الَية المر من لك تعالى: {ليس الله الحمد» فأنزل
الرزاق, كلهما وأعبد المبارك بن الله عبد حديث من النسائي روأاه
قال ـ عقيل أبو حدثنا النضر أبو حدثنا أحمد المام به. وأقال معمر عن

بن عمر حدثنا ـ ثقة الحديث صاالح عقيل بن الله عبد أحمد: وأهو
عليه الله صالى الله رسول قال: سمعت أبيه عن سالم عن حمزة
ًا, اللهم العن «اللهم يقول وأسلم هشام, اللهم بن الحارثا العن فلن
الَية هذه أمية» فنزلت بن صافوان العن عمروأ, اللهم بن سهيل العن

ظالمون} فإنهم يعذبهم أوأ عليهم يتوب أوأ شيء المر من لك {ليس
َغلبي, حدثنا معاوأية أبو أحمد: حدثنا وأقال كلهم عليهم فتيب خالد ال

الله, أن عبد نافع, عن عن عجلن بن محمد الحارثا, حدثنا بن
أربعة, قال: فأنزل على يدعو كان وأسلم عليه الله صالى الله رسول

الله الَية, قال: وأهداهم آخر شيء} إلى المر من لك {ليس الله
الله رضي عمر ابن نافع, عن عن عجلن بن محمد للسلم. وأقال

769



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
المشركين من رجال على يدعو الله رسول عنهما, قال, كان

المر من لك تعالى: {ليس الله أنزل بأسمائهم, حتى يسميهم
ًا: حدثنا البخاري شيء} الَية, وأقال إسماعيل, حدثنا بن موسى أيض

سلمة المسيب, وأأبي بن سعيد عن شهاب ابن عن سعد بن إبراهيم
صالى الله رسول عنه, أن الله رضي هريرة أبي الرحمن, عن عبد بن

لحد, قنت يدعو أحد, أوأ على يدعو أن أراد إذا كان وأسلم عليه الله
لك حمده, ربنا لمن الله «سمع قال قال: إذا وأربما الركوع بعد

أبي بن وأعياش هشام بن الوليد, وأسلمة بن الوليد أنج الحمد: اللهم
مضر, على وأطأتك اشدد المؤمنين, اللهم من ربيعة, وأالمستضعفين

في يقول بذلك. وأكان يوسف» يجهر كسني سنين عليهم وأاجعلها
ًا العن «اللهم الفجر صالة في صالته بعض ًا» لحياء فلن من وأفلن
شيء} الَية. المر من لك {ليس الله أنزل العرب, حتى أحياء

النبي مالك: شج بن أنس وأثابت, عن حميد البخاري: قال وأقال  
نبيهم شجوا قوم يفلح «كيف أحد, فقال يوم وأسلم عليه الله صالى

الذي الحديث هذا أسند شيء} وأقد المر من لك {ليس ؟» فنزلت
يحيى أحد: حدثنا غزوأة في البخاري صاحيحه, فقال في البخاري علقه

الزهري, عن معمر الله, أخبرنا عبد السلمي, أخبرنا الله عبد بن
عليه الله صالى الله رسول سمع أنه أبيه بن الله عبد بن سالم حدثني
الفجر من الخيرة الركعة في الركوع من رأسه رفع إذا يقول وأسلم

ًا العن «اللهم ًا فلن ًا» بعدما وأفلن حمده, لمن الله «سمع يقول وأفلن
شيء} الَية. وأعن المر من لك {ليس الله الحمد», فأنزل وألك ربنا

قال: كان الله عبد بن سالم قال: سمعت سفيان أبي بن حنظلة
وأسهيل أمية بن صافوان على يدعو وأسلم عليه الله صالى الله رسول

أوأ شيء المر من لك {ليس هشام, فنزلت بن وأالحارثا عمروأ بن
الزيادة هذه ذكر ظالمون} هكذا فإنهم يعذبهم أوأ عليهم يتوب

أحمد مسند في متصلة مسندة تقدمت مرسلة, وأقد معلقة البخاري
ًا. آنف

الله رضي أنس عن حميد هشيم, حدثنا أحمد: حدثنا المام وأقال  
أحد, وأشج يوم رباعيته وأسلم, كسرت عليه الله صالى النبي عنه, أن

فعلوا قوم يفلح «كيف وأجهه, فقال على الدم سال حتى جبهته في
لك {ليس الله ؟» فأنزل وأجل عز ربهم إلى يدعوهم بنبيهم, وأهو هذا
به ظالمون} انفرد فإنهم يعذبهم أوأ عليهم يتوب أوأ شيء المر من

أنس, ثابت, عن سلمة, عن بن حماد القعنبي, عن عن مسلم, فروأاه
فذكره.
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وأاضح: حدثنا بن يحيى حميد, حدثنا ابن جرير: حدثنا ابن وأقال  

الله صالى النبي قتادة, قال: أصايب مطر, عن عن وأاقد بن الحسين
وأعليه حاجبه, فوقع رباعيته, وأفرق أحد, وأكسرت يوم وأسلم عليه

وأمسح فأجلسه حذيفة أبي مولى سالم به يسيل, فمر وأالدم درعان
بنبيهم, وأهو هذا فعلوا بقوم كيف« يقول وأهو وأجهه, فأفاق عن

شيء} المر من لك {ليس الله ؟» فأنزل وأجل عز الله إلى يدعوهم
يقل: بنحوه, وألم قتادة عن معمر عن الرزاق عبد روأاه الَية, وأكذا

.فأفاق
الجميع الرض} أي في وأما السموات في ما تعالى: {وألله قال ثم  

يشاء} أي من وأيعذب يشاء لمن {يغفر يديه بين عبيد له, وأأهلها ملك
يسألون وأهم يفعل عما يسأل لحكمه, وأل معقب فل المتصرف هو

}.رحيم غفور {وأالله

َيآ َها **  ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُك ْأ َبا َت ًا الّر َعاف َفًة َأْض َع ْا ّمَضا ُقو ّت ّلَه َوأا ال
ُكْم ّل َع ِلُحوَن َل ْف ْا ُت ُقو ّت َوأا ّناَر *   ِتَي ال ّل ّدْت ا ِريَن ُأِع ِف َكا ْل ْا ِل ُعو ِطي َأ َوأ ّلَه *   ال

ُكْم َوأالّرُسوَل ّل َع ْا ُتْرَحُموَن َل َو ُع ِر َوأَسا َلَى *   ٍة ِإ ِفَر ْغ ُكْم ّمن َم ّب ٍة ّر ّن َوأَج
َها َوأاُت َعْرُض ّدْت َوأالْرُض الّسَما ِقيَن ُأِع ّت ْلُم ِذيَن ِل ّل ُقوَن *  ا ِفي ُينِف
ِء ِء الّسّرآ ِظِميَن َوأالّضّرآ َكا ْل ْيَظ َوأا َغ ْل ِفيَن ا َعا ْل ّناِس َعِن َوأا ّلُه ال ُيِحّب َوأال

ِنيَن ْلُمْحِس ِذيَن ا ّل َوأا َذا *   ْا ِإ ُلو َع ْوأ َفاِحَشًة َف ْا َأ َو َلُم ُهْم َظ ُفَس ْن ْا َأ َكُروأ ّلَه َذ ال
ْا َفُروأ ْغ َت ِهْم َفاْس ِب ُنو ُذ ِفُر َوأَمن ِل ْغ ُنوَب َي ّذ ّ ال ّلُه ِإل َلْم ال ْا َوأ َلَى ُيِصّروأ َما َع

ْا ُلو َع ُهْم َف َلُموَن َوأ ْع ِئَك َي َلـ ْوأ ُأ ُهْم *   ُؤ ٌءة َجَزآ ِفَر ْغ ِهْم ّمن ّم ّب ٌءت ّر ّنا ِري َوأَج َتْج
َها ِمن ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َها َخا ْعَم ِفي ِن ِليَن َأْجُر َوأ َعاِم ْل  ا

ًا تعالى يقول    ًا وأأكله الربا تعاطي عن المؤمنين عباده ناهي أضعاف
أن الدين, إما أجل حل يقولون: إذا الجاهلية في كانوا كما مضاعفة

الَخر المدة, وأزاده في زاده قضاه, وأإل تربي, فإن أن وأإما تقضي
ًا يصير حتى القليل تضاعف فربما عام كل القدر, وأهكذا في كثير

ًا الوألى في يفلحون لعلهم بالتقوى عباده تعالى وأأمر, مضاعف
النار تعالى: {وأاتقوا منها, فقال وأحذرهم بالنار توعدهم وأالخرى, ثم

ترحمون}ثم لعلكم الرسول الله وأأطيعوا للكافرين أعدت التي
القربات, نيل إلى وأالمسارعة الخيرات فعل إلى المبادرة إلى ندبهم
عرضها وأجنة ربكم من مغفرة إلى تعالى: {وأسارعوا فقال

للكافرين, النار أعدت كما للمتقين} أي أعدت وأالرض السموات
ًا السموات {عرضها قوله معنى إن قيل وأقد على وأالرض} تنبيه
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إستبرق} من {بطائنها الجنة فرش صافة في قال طولها, كما اتساع

تحت قبة لنها كطولها عرضها ؟, وأقيل: بل بالظهائر ظنك فما أي
على دل كطوله, وأقد عرضه وأالمستدير المقبب العرش, وأالشيء

الفردوأس فاسألوه الجنة الله سألتم «إذا الصحيح في ثبت ما ذلك
عرش وأسقفها الجنة أنهار تفجر وأمنه الجنة وأأوأسط الجنة أعلى فإنه

إلى {سابقوا الحديد سورة في تعالى كقوله الَية الرحمن» وأهذه
وأالرض} الَية, وأقد السماء كعرض عرضها وأجنة ربكم من مغفرة

عليه الله صالى النبي إلى كتب هرقل أن أحمد المام مسند في روأينا
؟ النار وأالرض, فأين السموات عرضها جنة إلى دعوتني إنك وأسلم
جاء إذا الليل فأين الله «سبحان وأسلم عليه الله صالى النبي فقال
وأهب, ابن يونس, أنبأنا فقال: حدثني جرير ابن روأاه ؟» وأقد النهار

راشد, عن أبي بن سعيد ُخثيم, عن أبي عن خالد بن مسلم أخبرني
الله رسول إلى هرقل رسول التنوخي مرة, قال: لقيت بن يعلى
ًا بحمص وأسلم عليه الله صالى ًا شيخ فسد, فقال: قدمت قد كبير
الصحيفة فناوأل هرقل بكتاب وأسلم عليه الله صالى الله رسول على
ً قالوا: ؟ يقرأ الذي صااحبكم يساره, قال: قلت: من عن رجل

عرضها جنة إلى تدعوني كتبت صااحبي: إنك كتاب معاوأية, فإذا
ّدت وأالرض السموات رسول قال: فقال ؟ النار للمتقين, فأين أع

؟» النهار جاء إذا الليل الله, فأين «سبحان وأسلم عليه الله صالى الله
عن مسلم بن قيس عن وأشعبة الثوري وأسفيان العمش وأقال

ًا شهاب: إن بن طارق عن الخطاب بن عمر سألوا اليهود من ناس
عمر: أرأيتم لهم فقال ؟ النار وأالرض, فأين السموات عرضها جنة
فقالوا: لقد ؟ النهار أين الليل جاء وأإذا ؟ الليل أين النهار جاء إذا

قال: طرق, ثم ثلثة من جرير ابن التوراة, روأاه من مثلها نزعت
برقان, أنبأنا بن جعفر نعيم, حدثنا أبو حازم, حدثنا بن أحمد حدثنا
ً الصام: أن بن يزيد عرضها {جنة قال: يقولون الكتاب أهل من رجل

عنه: الله رضي عباس ابن فقال ؟ النار وأالرض} فأين السموات
وأقد ؟ الليل جاء إذا النهار يكون النهار, وأأين جاء إذا الليل يكون أين

ًا, فقال هذا روأي المغيرة معمر, حدثنا بن محمد البزار: حدثنا مرفوع
عبد بن الله عبيد عن زياد بن الواحد عبد هشام, حدثنا أبو سلمة بن

هريرة, قال: جاء أبي الصام, عن بن يزيد عمه الصام, عن بن الله
قوله وأسلم, فقال: أرأيت عليه الله صالى الله رسول إلى رجل

قال: «أرأيت ؟ النار وأالرض} فأين السموات عرضها تعالى: {جنة
الله, شاء ؟» قال: حيث النهار شيء, فأين كل لبس جاء إذا الليل
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يحتمل وأجل» وأهذا عز الله شاء حيث تكون النار «وأكذلك قال

عدم من يلزم ل أنه ذلك في المعنى يكون (أحدهما) أن معنيين
نعلمه, ل كنا مكان, وأإن في يكون ل أن النهار جاء إذا الليل مشاهدتنا

في تقدم كما أظهر وأجل, وأهذا عز الله يشاء حيث تكون النار وأكذلك
إذا النهار أن المعنى يكون البزار. (الثاني) أن عن هريرة أبي حديث
الجانب من يكون الليل الجانب, فإن هذا من العالم وأجه تغشى

العرش تحت السموات فوق عليين أعلى في الجنة الَخر, فكذلك
وأالرض} وأالنار السماء {كعرض وأجل عز الله قال وأعرضها, كما

وأالرض السموات كعرض كونها بين تنافي فل سافلين أسفل في
أعلم. النار, وأالله وأجود وأبين

السراء في ينفقون {الذين فقال الجنة أهل صافة تعالى ذكر ثم  
وأالصحة وأالمكره وأالمنشط وأالرخاء الشدة في وأالضراء} أي

بالليل أموالهم ينفقون {الذين قال الحوال, كما جميع وأفي وأالمرض
ًا وأالنهار الله طاعة عن أمر يشغلهم ل أنهم وأعلنية} وأالمعنى سر
قراباتهم من خلقه إلى مراضيه. وأالحسان في وأالنفاق تعالى

عن وأالعافين الغيظ تعالى: {وأالكاظمين البر. وأقوله بأنواع وأغيرهم
يعملوه, فلم كتموه بمعنى كظموه الغيظ بهم ثار إذا الناس} أي

الله «يقول الَثار بعض في وأرد إليهم. وأقد أساء عمن ذلك مع وأعفوا
أهلكك فل غضبت إذا غضبت, أذكرك إذا اذكرني آدم ابن تعالى: يا

مسنده: في يعلى أبو قال حاتم, وأقد أبي ابن أهلك», روأاه فيمن
الفضل, أبو الضرير شعيب بن عيسى الزمن, حدثنا موسى أبو حدثنا

مالك, بن أنس بن عمروأ أبي عن الجيزي سليمان بن الربيع حدثني
كف «من وأسلم عليه الله صالى الله رسول أبيه, قال: قال عن

عورته, وأمن الله لسانه, ستر خزن عذابه, وأمن عنه الله غضبه, كف
إسناده غريب, وأفي حديث عذره» وأهذا الله الله, قبل إلى اعتذر

عن مالك الرحمن, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام نظر, وأقال
عنه, عن الله رضي هريرة أبي المسيب, عن بن سعيد الزهري, عن

بالصرعة, وألكن الشديد «ليس قال وأسلم عليه الله صالى النبي
من الشيخان روأاه الغضب» وأقد عند نفسه يملك الذي الشديد
ًا: حدثنا أحمد المام مالك. وأقال حديث معاوأية, حدثنا أبو أيض

الله عبد سويد, عن بن الحارثا التيمي, عن إبراهيم عن العمش
مال «أيكم الله رسول عنه, قال: قال الله رضي مسعود ابن وأهو

إل أحد منا ما الله رسول ماله» قال: قالوا: يا من إليه أحب وأارثه
إل أحد منكم ليس أنه «اعلموا وأارثه, قال مال من إليه أحب ماله
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قدمت, وأماُل ما إل مالك من ماله, مالك من إليه أحب وأارثه مال

«ما وأسلم عليه الله صالى الله رسول أخْرَت» قال: وأقال ما وأارثك
وألكن «ل الرجال. قال تصرعه ل ؟» قلنا: الذي فيكم الصرعة تعدوأن
الله صالى الله رسول الغضب». قال: قال عند نفسه يملك الذي
له. قال وألد ل ؟» قلنا: الذي الرقوب فيكم تعدوأن وأسلم: ما عليه

ًا» أخرج وألده من يقدم لم الذي الرقوب «ل, وألكن البخاري شيئ
روأاية الحديث, من هذا أصال مسلم منه, وأأخرج الوأل الفصل

به. العمش
شعبة جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

أبي ابن أوأ حصبة عن يحدثا الجعفي الله عبد بن عروأة سمعت
يخطب, فقال وأسلم عليه الله صالى النبي شهد رجل حصين, عن

كل «الرقوب له, قال وألد ل ؟» قلنا: الذي الرقوب ما «تدروأن
ًا» قال منهم يقدم وألم فمات وألد له الذي الرقوب ما «تدروأن شيئ

عليه الله صالى النبي مال, فقال له ليس ؟» قالوا: الذي الصعلوك
منه يقدم وألم فمات مال له الذي الصعلوك كل «الصعلوك وأسلم

ًا» قال: ثم ؟» الصرعة «ما وأسلم عليه الله صالى النبي قال شيئ
كل «الصرعة وأسلم عليه الله صالى فقال قال قالوا: الصريع

شعره وأيقشعر وأجهه وأيحمر غضبه فيشتد يغضب الذي الصرعة
غضبه». فيصرع

بن هشام نمير, حدثنا ابن أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
بن جارية له يقال له عم قيس, عن بن الحنف أبيه, عن عن عروأة
وأسلم, فقال: يا عليه الله صالى الله رسول سأل السعدي, أنه قدامة
ً لي الله, قل رسول رسول أعيه, فقال لعلي علّي وأأقلل ينفعني قول

عليه أعاد حتى عليه تغضب» فأعاد وأسلم: «ل عليه الله صالى الله
ًا عن معاوأية أبي عن روأاه تغضب», وأهكذا «ل يقول ذلك كل مرار
ًا به, وأروأاه هشام به, أن هشام عن القطان سعيد بن يحيى عن أيض
ً ً لي الله, قل رسول قال: يا رجل أعقله, فقال لعلي علّي وأأقلل قول

أحمد. به تغضب» الحديث, انفرد «ل
عن معمر الرزاق, أنبأنا عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

النبي أصاحاب من رجل الرحمن, عن عبد بن حميد الزهري, عن
أوأصاني, قال: الله رسول رجل: يا قال: قال وأسلم عليه الله صالى

عليه الله صالى النبي قال حين الرجل: ففكرت تغضب». قال «ل
.أحمد به كله, انفرد الشر يجمع الغضب قال, فإذا ما وأسلم
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بن داوأد معاوأية, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

أبي السود, عن أبي السود, عن أبي بن حرب ابن أبي هند, عن أبي
فقالوا: قوم فجاء له حوض على يسقي قال: كان عنه الله رضي ذر

رجل: أنا, فقال ؟ رأسه من شعرات وأيحتسب ذر أبي على يورد أيكم
ًا ذر أبو فدقه, وأكان الحوض عليه فأوأرد الرجل فجاء ثم فجلس قائم

اضطجعت, فقال: إن ثم جلست لم ذر أبا له: يا فقيل اضطجع
وأهو أحدكم غضب «إذا لنا قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول

أبو فليضطجع», وأروأاه وأإل الغضب عنه ذهب فليجلس, فإن قائم
حرب أبي عن روأايته في وأقع أنه إل بإسناده حنبل بن أحمد عن داوأد
روأاه ذر, كما أبي عن أبيه عن حرب أبي ابن ذر, وأالصحيح أبي عن
أبيه. عن أحمد بن الله عبد

أبو خالد, حدثنا بن إبراهيم أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
ًا الصنعاني, قال: كنا وأائل عليه دخل إذ محمد بن عروأة عند جلوس
توضأ, وأقد إلينا عاد ثم قام أغضبه أن أغضبه, فلما بكلم فكلمه رجل

كانت وأقد ـ السعدي سعد ابن هو عطية جدي عن أبي فقال: حدثني
الشيطان, وأإن من الغضب «إن الله رسول قال: قال ـ صاحبة له

أحدكم أغضب فإذا بالماء النار تطفأ النار, وأإنما من خلق الشيطان
الصنعاني خالد بن إبراهيم حديث من داوأد أبو روأاه فليتوضأ». وأهكذا

الله عبد داوأد: أراه أبو الصنعاني, قال المرادي القاص وأائل أبي عن
.بحير بن

نوح يزيد, حدثنا بن الله عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
ْعونة بن عباس ابن عطاء, عن حيان, عن بن مقاتل السلمي, عن َج

«من وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنهما, قال: قال الله رضي
ًا أنظر الجنة عمل إن جهنم, أل فيح من الله له, وأقاه وأضع أوأ معسر
ًا ـ بربوة حزن وأقي من بسهوة. وأالسعيد سهل النار عمل إن أل ـ ثلث

ما عبد يكظمها غيظ جرعة من الله إلى أحب جرعة من الفتن, وأما
ًا», انفرد جوفه مل إل لله عبد كظمها حسن أحمد, وأإسناده به إيمان

حسن. مجروأح, وأمتنه فيه ليس
مكرم, حدثنا بن عقبة داوأد: حدثنا أبو قال معناه) ـ في آخر حديث(  

محمد منصور, عن ابن يعني بشر عن مهدي ابن يعني الرحمن عبد
النبي أصاحاب أبناء من رجل وأهب, عن بن سويد عجلن, عن بن

عليه الله صالى الله رسول أبيه, قال: قال وأسلم, عن عليه الله صالى
ًا كظم «من وأسلم ًا الله ينفذه, مله أن على قادر وأهو غيظ أمن

ًا, وأمن بشر: قال ـ عليه يقدر وأهو جمال ثوب لبس ترك وأإيمان
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ًا أحسبه ّوأج وأمن الكرامة حلة الله كساه ـ قال: تواضع كساه لله ز

الملك». تاج الله
قال: حدثنا يزيد بن الله عبد أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

أن أبيه أنس, عن بن معاذ بن سهل عن مرحوم أبو سعيد, حدثني
ًا كظم «من قال الله رسول الله دعاه ينفذه أن على قادر وأهو غيظ

داوأد أبو شاء» وأروأاه الحور أي من يخيره حتى الخلئق رؤوأس على
به, وأقال أيوب أبي بن سعيد حديث من ماجه وأابن وأالترمذي

غريب. الترمذي: حسن
بن زيد عن قيس بن داوأد الرزاق: أنبأنا عبد قال آخر) ـ حديث(  

له, عن عم الجليل, عن عبد له يقال الشام أهل من رجل أسلم, عن
الغيظ} أن تعالى: {وأالكاظمين قوله في عنه الله رضي هريرة أبي

ًا كظم قال: «من وأسلم عليه الله صالى النبي على يقدر وأهو غيظ
ًا الله مله إنفاذه ًا» روأاه أمن جرير. ابن وأإيمان

زياد, أنبأنا بن محمد بن أحمد مردوأيه: حدثنا ابن قال آخر) ـ حديث(  
عبيد بن يونس عاصام, أخبرني بن علي طالب, أنبأنا أبي بن يحيى

الله رسول عنهما, قال: قال الله رضي عمر ابن الحسن, عن عن
ًا أفضل جرعة من عبد تجرع «ما وأسلم عليه الله صالى من أجر
بن بشر عن ماجه ابن روأاه الله» وأكذا وأجه ابتغاء كظمها غيظ جرعة

تعالى: به, فقوله عبيد بن يونس سلمة, عن بن حماد عمر, عن
يكفون بل الناس في غضبهم يعملون ل الغيظ} أي {وأالكاظمين

تعالى: قال وأجل. ثم عز الله عند ذلك شرهم, وأيحتسبون عنهم
في ظلمهم عمن يعفون الشر كف مع الناس} أي عن {وأالعافين

الحوال, أكمل أحد, وأهذا على موجدة أنفسهم في يبقى فل أنفسهم
الحسان, مقامات من المحسنين} فهذا يحب {وأالله قال وألهذا
زاد صادقة, وأما من مال نقص عليهن: ما أقسم «ثلثا الحديث وأفي
ًا الله ًا, وأمن إل بعفو عبد في الحاكم الله», وأروأى رفعه لله تواضع عز

طلحة بن يحيى بن إسحاق عن عقبة بن موسى حديث من مستدركه
الله, رسول أن كعب بن أبي الصامت, عن بن عبادة القرشي, عن

الدرجات, فليعف له وأترفع البنيان له يشرف أن سره قال: «من
قال: صاحيح قطعه» ثم من حرمه, وأيصل من ظلمه, وأيعط عمن
حديث من مردوأيه ابن أوأرده وأقد يخرجاه الشيخين, وألم شرط على
بنحو عنهم الله رضي سلمة وأأم هريرة وأأبي عجرة بن وأكعب علي

عنهما, الله رضي عباس ابن عن الضحاك طريق عن ذلك. وأروأي
القيامة يوم كان «إذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال
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وأخذوأا ربكم إلى هلموا ؟ الناس عن العافون يقول: أين مناد نادى

الجنة» يدخل أن عفا إذا مسلم امريء كل على أجوركم, وأحق
الله ذكروأا أنفسهم ظلموا أوأ فاحشة فعلوا إذا تعالى: {وأالذين وأقوله

بالتوبة أتبعوه ذنب منهم صادر إذا لذنوبهم} أي فاستغفروأا
عن يحيى بن همام يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام وأالستغفار. قال

عمرة, أبي بن الرحمن عبد طلحة, عن أبي بن الله عبد بن إسحاق
قال وأسلم عليه الله صالى النبي عنه, عن الله رضي هريرة أبي عن
ً «إن ًا أذنب رجل ًا أذنبت إني فقال: رب ذنب الله فاغفره, فقال ذنب
ًا عمل وأجل: عبدي عز ًا له أن فعلم ذنب به, قد وأيأخذ الذنب يغفر رب

ًا عمل لعبدي, ثم غفرت ًا عملت إني فقال: رب آخر ذنب فاغفره, ذنب
ًا له أن عبدي وأتعالى: علم تبارك فقال به, قد وأيأخذ الذنب يغفر رب

ًا عمل لعبدي, ثم غفرت ًا عملت إني فقال: رب آخر ذنب فاغفره ذنب
ًا له أن عبدي وأجل: علم عز الله لي, فقال به وأيأخذ الذنب يغفر رب

ًا عمل ثم لعبدي غفرت قد ًا عملت فقال: رب, إني آخر ذنب ذنب
ًا له أن علم وأجل: عبدي عز فاغفره, فقال به, وأيأخذ الذنب يغفر رب

الصحيح في ماشاء». أخرجه فليعمل لعبدي غفرت قد أني أشهدكم
بنحوه. طلحة أبي بن إسحاق حديث من

عامر, قال: وأأبو النضر أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
المؤمنين, أم مولى المدله أبو الطائي, حدثنا سعد زهير, حدثنا حدثنا
من قلوبنا, وأكنا رقت رأيناك الله, إذا رسول هريرة, قلنا: يا أبا سمع
وأالوألد, النساء الدنيا, وأشممنا أعجبتنا فارقناك الَخرة, وأإذا أهل

عليها أنتم التي الحال على حال كل على تكونون أنكم «لو فقال
لم بيوتكم. وألو في بأكفهم, وألزارتكم الملئكة لصافحتكم عندي
الله, رسول لهم». قلنا: يا يغفر كي يذنبون بقوم الله لجاء تذنبوا
فضة, وأملطها وألبنة ذهب «لبنة قال ؟ بناؤها ما الجنة عن حدثنا

الزعفران, من وأالياقوت, وأترابها اللؤلؤ الذفر, وأحصباؤها المسك
شبابه, يفنى ثيابه, وأل تبلى ل يموت وأل يبأس, وأيخلد وأل ينعم يدخلها

يفطر, وأدعوة حتى العادل, وأالصائم دعوتهم: المام ترد ل ثلثة
الرب: السماء, وأيقول أبواب لها وأتفتح الغمام على تحمل المظلوم

وأجه من ماجه وأابن الترمذي حين», وأروأاه بعد وألو لنصرنك وأعزتي
لما التوبة عند ركعتين وأصالة الوضوء به, وأيتأكد سعد حديث من آخر

الثوري وأسفيان مسعر وأكيع, حدثنا حنبل: حدثنا بن أحمد المام روأاه
بن أسماء ربيعة, عن بن علي الثقفي, عن المغبرة بن عثمان عن

من سمعت إذا عنه, قال: كنت الله رضي علي عن الفزاري الحكم
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ًا, نفعني وأسلم عليه الله صالى الله رسول منه. شاء بما الله حديث

بكر أبا صادقته, وأإن لي حلف استحلفته, فإذا غيره عنه حدثني وأإذا
صالى الله رسول سمع أنه ـ بكر أبو وأصادق ـ حدثني عنه الله رضي

ًا يذنب رجل من «ما وأسلم, قال عليه الله فيحسن فيتوضأ ذنب
ركعتين, يصلي ثم ـ سفيان وأقال ـ فيصلي ـ مسعر قال ـ الوضوء

المديني بن علي روأاه له» وأهكذا غفر إل وأجل عز الله فيستغفر
صاحيحه في حبان وأابن السنن وأأهل شيبة أبي بن بكر وأأبو وأالحميدي

به, وأقال المغيرة بن عثمان عن طرق من وأالدارقطني وأالبزار
عليه طرقه, وأالكلم ذكرنا حسن, وأقد حديث الترمذي: هو

فهو عنه, وأبالجملة الله رضي الصديق بكر أبي مسند في مستقصى
عن طالب أبي بن علي المؤمنين أمير روأاية من حسن, وأهو حديث
بصحة يشهد عنهما. وأمما الله رضي الصديق بكر أبي النبي خليفة

بن عمر المؤمنين أمير عن صاحيحه في مسلم روأاه ما الحديث هذا
«ما قال وأسلم عليه الله صالى النبي عنه, عن الله رضي الخطاب

ل أن يقول: أشهد الوضوء, ثم ـ فيسبغ أوأ ـ فيبلغ يتوضأ أحد من منكم
ًا أن له, وأأشهد شريك ل وأحده الله إل إله وأرسوله, إل عبده محمد

الصحيحين شاء» وأفي أيها من الثمانية, يدخل الجنة أبواب له فتحت
لهم توضأ أنه عنه الله رضي عفان بن عثمان المؤمنين أمير عن

الله صالى النبي قال: سمعت وأسلم, ثم عليه الله صالى النبي وأضوء
ل ركعتين صالى ثم هذا وأضوئي نحو توضأ «من يقول وأسلم عليه

الحديث هذا ثبت ذنبه» فقد من تقدم ما له نفسه, غفر فيهما يحدثا
الوألين سيد الراشدين, عن الخلفاء الربعة الئمة روأاية من

المبين, من الكتاب عليه دل العالمين, كما رب وأالَخرين, وأرسول
الرزاق: أنبأنا عبد قال العاصاين, وأقد ينفع الذنب من الستغفار أن

عنه, قال: الله رضي مالك بن أنس ثابت, عن عن سليمان بن جعفر
أوأ فاحشة فعلوا إذا {وأالذين الَية هذه نزلت حين إبليس أن بلغني
لذنوبهم} الَية, بكى. وأقال فاستغفروأا الله ذكروأا أنفسهم ظلموا

مطر, حدثنا بن عثمان عون, حدثنا بن محرز يعلى: حدثنا أبو الحافظ
الله رضي بكر أبي رجاء, عن أبي ُنَصيرة, عن أبي عن الغفور عبد

الله, إل إله بل «عليكم وأسلم, قال عليه الله صالى النبي عنه, عن
بالذنوب الناس قال: أهلكت إبليس منهما, فإن وأالستغفار, فأكثروأا

أهلكتهم ذلك رأيت وأالستغفار, فلما الله إل إله بل وأأهلكوني
وأشيخه مطر بن مهتدوأن» عثمان أنهم يحسبون بالهواء, فهم

أبي بن عمروأ طريق من مسنده في أحمد المام ضعيفان. وأروأى
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عليه الله صالى النبي سعيد, عن أبي عن العتواري الهيثم وأأبي عمروأ
دامت ما عبادك أغوي أزال ل وأعزتك رب إبليس: يا «قال قال وأسلم

أزال ل وأجللي تعالى: وأعزتي الله أجسادهم, فقال في أروأاحهم
محمد البزار: حدثنا بكر أبو الحافظ استغفروأني». وأقال ما لهم أغفر

عن يحدثا بدر أبا خليفة, سمعت أبي بن عمر المثنى, حدثنا بن
ًا, الله, أذنبت رسول فقال: يا رجل أنس, قال: جاء ثابت, عن ذنب

ربك. فاستغفر أذنبت «إذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال
فاستغفر فعد أذنبت قال: فإذا فأذنب أعود ثم أستغفر قال: فإني

هو الشيطان يكون حتى ربك استغفر الرابعة في ربك, فقالها
تعالى: {وأمن الوجه. وأقوله هذا من غريب حديث المحسور» وأهذا

أحمد: المام قال سواه, كما أحد يغفرها ل الله} أي إل الذنوب يغفر
عن وأالمبارك مسكين بن سلم مصعب, حدثنا بن محمد حدثنا

ُأتي وأسلم عليه الله صالى النبي أن سريع بن السود عن الحسن

النبي  فقال¹محمد إلى أتوب وأل إليك أتوب إني بأسير, فقال: اللهم
على يصروأا {وألم لهله» وأقوله الحق «عرف وأسلم عليه الله صالى

عن الله إلى وأرجعوا ذنوبهم من تابوا يعلمون} أي وأهم فعلوا ما
عنها, مقلعين غير عليها وأيصروأا المعصية على يستمروأا قريب, وألم

الموصالي يعلى أبو الحافظ قال عنه, كما تابوا الذنب منهم تكرر وألو
أبو وأغيره, قالوا: حدثنا إسرائيل أبي بن إسحاق مسنده: حدثنا في

ُنَصيرة, عن أبي وأاقد, عن بن عثمان عن الحماني الحميد عبد يحيى
الله رسول عنه, قال: قال الله رضي بكر أبي بكر, عن لبي مولى
اليوم في عاد وأإن استغفر من أصار «ما وأسلم عليه الله صالى

حديث من مسنده في وأالبزار وأالترمذي داوأد أبو مرة» وأروأاه سبعين
ُنَصيرة أبو وأشيخه ـ به معين بن يحيى وأثقه وأقد ـ وأاقد بن عثمان

حبان, وأابن أحمد المام عبيد, وأثقه بن مسلم وأاسمه الواسطي
بذاك, الحديث هذا إسناد وأالترمذي: ليس المديني بن علي وأقول

لنه تضر ل مثله جهالة بكر, وألكن أبي مولى جهالة لجل أنه فالظاهر
حسن, وأالله حديث بكر, فهو أبي إلى نسبته كبير, وأيكفيه تابعي

عمير بن عبيد بن الله وأعبد مجاهد يعلمون} قال {وأهم أعلم. وأقوله
تعالى: {ألم كقوله عليه, وأهذا الله تاب تاب من يعلمون} أن {وأهم
ًا يعمل {وأمن عباده} وأكقوله عن التوبة يقبل هو الله أن يعلموا سوء

ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أوأ ًا} وأنظائر غفور هذا رحيم
ًا. وأقال كثيرة هو حبان جرير, حدثنا يزيد, أنبأنا أحمد: حدثنا المام جد

عليه الله صالى النبي عمروأ, عن بن الله عبد عن الشرعبي زيد ابن
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لكم, يغفر ترحموا, وأاغفروأا «ارحموا المنبر على وأهو قال أنه وأسلم

وأهم فعلوا ما على يصروأن الذين للمصرين القول, وأيل لقماع وأيل
به وأصافهم بما وأصافهم بعد تعالى قال أحمد. ثم به يعلمون» تفرد

الصفات هذه على جزاؤهم ربهم} أي من مغفرة جزاؤهم {أوألئك
أنواع من النهار} أي تحتها من تجري وأجنات ربهم من {مغفرة

العاملين} أجر {وأنعم فيها ماكثين فيها} أي {خالدين المشروأبات
الجنة. تعالى يمدح

ْد َق َلْت **  ُكْم ِمن َخ ِل ْب ٌءن َق َن ْا ُس ْا الْرِض ِفي َفِسيُروأ ُظُروأ ْن ْيَف َفا َكاَن َك
َبُة ِق ِبيَن َعا ّذ َك ْلُم َذا ا َهـ ٌءن *   َيا ّناِس َب ًدى ّلل ُه ٌءة َوأ َظ ْوِع ِقيَن َوأَم ّت ْلُم َ ّل َوأل   *
ُنوا ِه َ َت ُنوا َوأل ُتُم َتْحَز ْن َأ ْوَن َوأ َل ْع ُتْم ِإْن ال ْن ِنيَن ُك ْؤِم ُكْم ِإن*   ّم ٌءح َيْمَسْس َقْر
ْد َق ْوَم َمّس َف َق ْل ٌءح ا ُلُه َقْر ْث ْلَك ّم ِت ّياُم َوأ َها ال ُل ِوأ َدا ْيَن ُن ّناِس َب َلَم ال ْع َي ِل ّلُه َوأ ال

ِذيَن ّل ْا ا ُنو َذ آَم ّتِخ َي ُكْم َوأ َء ِمن َدآ َه ّلُه ُش َ َوأال ِلِميَن ُيِحّب ل ّظا ُيَمّحَص ال ِل َوأ   *
ّلُه ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو َق آَم َيْمَح ِريَن َوأ ِف َكا ْل َأْم ا ُتْم *   ْب ْا َأن َحِس ُلو ْدُخ ّنَة َت ْلَج َلّما ا َوأ
ِم َل ْع ّلُه َي ِذيَن ال ّل ْا ا ُدوأ َه ُكْم َجا َلَم ِمن ْع َي ِريَن َوأ ِب ْد الّصا َق َل َوأ ُتْم *   ْن ْوَن ُك ّن َتَم

ْوَت ْلَم ْبِل ِمن ا ُه َأن َق ْو َق ْل ْد َت َق ُه َف ُتُمو ْي َأ ُتْم َر ْن َأ ُظُروأَن َوأ  َتن
ًا تعالى يقول    وأقتل ُأحد يوم أصايبوا الذين المؤمنين عباده مخاطب

على هذا نحو جرى قد سنن} أي قبلكم من خلت {قد سبعون منهم
لهم, العاقبة كانت النبياء, ثم أتباع من قبلكم من كانوا الذين المم

الرض في تعالى: {فسيروأا قال الكافرين, وألهذا على وأالدائرة
بيان تعالى: {هذا قال المكذبين} ثم عاقبة كان كيف فانظروأا

المم كان وأكيف جليتها على المور بيان فيه القرآن للناس} يعني
ما خبر فيه القرآن وأموعظة} يعني {وأهدى أعدائهم مع القدمون
عن زاجر للمتقين}أي {موعظة {هدى} لقلوبكم, وأ قبلكم. وأ
ًا تعالى قال وأالمآثم. ثم المحارم ل تهنوا} أي {وأل للمؤمنين مسلي
مؤمنين} كنتم إن العلون وأأنتم تحزنوا {وأل جرى ما بسبب تضعفوا

مس فقد قرح يمسسكم {إن المؤمنون أيها لكم وأالنصرة العاقبة أي
طائفة, منكم وأقتل جراح أصاابتكم قد كنتم إن مثله} أي قرح القوم

اليام {وأتلك وأجراح قتل من ذلك من قريب أعداءكم أصااب فقد
لكم كانت تارة, وأإن العداء عليكم نديل الناس} أي بين نداوألها
الله تعالى: {وأليعلم قال الحكمة, وألهذا من ذلك في لنا لما العاقبة
على يصبر من لنرى هذا مثل عباس: في ابن آمنوا} قال الذين

سبيله في يقتلون شهداء} يعني منكم {وأيتخذ العداء مناجزة

780



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
* وأليمحص الظالمين يحب ل {وأالله مرضاته في مهجهم وأيبذلون

ذنوب. وأإل لهم كانت إن ذنوبهم من عنهم يكفر آمنوا} أي الذين الله
{وأيمحق به. وأقوله أصايبوا ما بحسب درجاتهم في لهم رفع

سبب ذلك فيكون وأبطروأا بغوا ظفروأا إذا فإنهم الكافرين} أي
أن حسبتم تعالى: {أم قال وأفنائهم, ثم وأمحقهم وأهلكهم دمارهم
الصابرين} أي وأيعلم منكم جاهدوأا الذين الله يعلم وألما الجنة تدخلوا

تعالى قال وأالشدائد, كما بالقتال تبتلوا وألم الجنة تدخلوا أن أحسبتم
الذين مثل يأتكم وألما الجنة تدخلوا أن حسبتم {أم البقرة سورة في

تعالى: وأزلزلوا} الَية. وأقال وأالضراء البأساء مستهم قبلكم من خلوا
يفتنون} الَية, ل وأهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب {ألم
الذين الله يعلم وألما الجنة تدخلوا أن حسبتم {أم ههنا قال وألهذا

حتى الجنة دخول لكم يحصل ل الصابرين} أي وأيعلم منكم جاهدوأا
على سبيله, وأالصابرين في المجاهدين منكم الله وأيرى تبتلوا

تلقوه أن قبل من الموت تمنون كنتم {وألقد العداء. وأقوله مقاوأمة
هذا قبل المؤمنون أيها كنتم قد تنظروأن} أي وأأنتم رأيتموه فقد

مناجزتهم وأتودوأن عليهم وأتتحّرقون العدوأ لقاء اليوم, تتمنون
وأطلبتموه, فدوأنكم تمنيتموه الذي لكم حصل قد وأمصابرتهم, فها

الله صالى الله رسول أن الصحيحين في ثبت وأصاابروأا, وأقد فقاتلوا
العافية, فإذا الله العدوأ, وأسلوا لقاء تتمنوا قال: «ل وأسلم عليه

السيوف» وألهذا ظلل تحت الجنة أن وأاعلموا فاصابروأا لقيتموهم
لمعان وأقت شاهدتموه الموت رأيتموه} يعني تعالى: {فقد قال

للقتال الرجال وأصافوف الرماح وأاشتباك السنة وأحد السيوف
ليس ما مشاهدة بالتخييل. وأهو هذا عن يعبروأن وأالمتكلمون
الكبش, وأعداوأة صاداقة الشاة تتخيل كما كالمحسوس بمحسوس

الذئب.

َوأَما ٌءد **  ّ ُمَحّم ٌءل ِإل ْد َرُسو َلْت َق ِه ِمن َخ ِل ْب ِإْن الّرُسُل َق ْوأ ّماَت َأف ِتَل َأ ُق
ُتْم ْب َل َق ْن َلَى ا ُكْم َع ِب َقا ْع ِلْب َوأَمن َأ َق َلَى َين ِه َع ْي َب ِق َلن َع ّلَه َيُضّر َف ًا ال ْيئ َش

ِزي َيْج ّلُه َوأَس ِريَن ال ِك َوأَما الّشا ْفٍس َكاَن *   َن ّ َتُموَت َأْن ِل ْذِن ِإل ِإ الله ِب
ًا َتاب ً ِك َؤّجل ْد َوأَمن ّم ِر َواَب ُي َيا َث ْن ّد ِه ال ِت ْؤ َها ُن ْن ْد َوأَمن ِم ِر َواَب ُي ِة َث الَِخَر
ِه ِت ْؤ َها ُن ْن ِزي ِم َنْج ِريَن َوأَس ِك ّين الّشا أ

َ َك َوأ ِبّي ّمن *   َتَل ّن َعُه َقا ّيوَن َم ّب ٌءر ِر ِثي َك
ْا َفَما ُنو َه ُهْم ِلَمآ َوأ َب ِبيِل ِفي َأصَاا ِه َس ّل ْا َوأَما ال ُفو ُع ْا َوأَما َض ُنو َكا َت ّلُه اْس َوأال

ِريَن ُيِحّب ِب َوأَما الّصا ُهْم َكاَن *   َل ْو ّ َق ْا َأن ِإل ُلو َنا َقا ّب ِفْر ر ْغ َنا ا َنا َل َب ُنو ُذ
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َنا َف ِإْسَرا َنا ِفَي َوأ ِر ّبْت َأْم َث َنا َوأ َداَم ْق َنا َأ ْنُصْر َلى وأا ِم َع ْو َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل * ا

ُهُم َتا ّلُه َفآ َواَب ال َيا َث ْن ّد َواِب َوأُحْسَن ال ِة َث ّلُه الَِخَر ِنيَن ُيِحّب َوأال ْلُمْحِس  ا
منهم, قتل من وأقتل أحد يوم المسلمين من انهزم من انهزم لما   

ًا إن الشيطان: أل نادى إلى قميئة ابن قتل, وأرجع قد محمد
ًا, وأإنما لهم: قتلت المشركين, فقال الله رسول ضرب قد كان محمد

كثير قلوب في ذلك رأسه, فوقع في فشجه وأسلم عليه الله صالى
قتل, قد وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن وأاعتقدوأا الناس من

ّوزوأا عليهم النبياء من كثير عن الله قص قد ذلك, كما عليه وأَج
الله أنزل ذلك القتال, ففي عن وأتأخر وأوأهن ضعف السلم, فحصل

قد رسول إل محمد وأسلم: {وأما عليه الله صالى رسوله على تعالى
جواز وأفي الرسالة في بهم أسوة له الرسل} أي قبله من خلت
ً أبيه: أن عن نجيح أبي ابن عليه, قال القتل مر المهاجرين من رجل
فلن له: يا فقال دمه في يتشحط وأهو النصار من رجل على

ًا أن أشعرت النصاري: قتل, فقال قد وأسلم عليه الله صالى محمد
محمد {وأما دينكم, فنزل عن بلغ, فقاتلوا فقد قتل قد محمد كان إن
البيهقي بكر أبو الحافظ الرسل} روأاه قبله من خلت قد رسول إل

ًا تعالى قال النبوة. ثم دلئل في ضعف له حصل من على منكر
{وأمن القهقرى رجعتم أعقابكم} أي على انقلبتم قتل أوأ مات {أفإن
ًا الله يضر فلن عقبيه على ينقلب الشاكرين} أي الله وأسيجزي شيئ
ًا رسوله دينه, وأاتبعوا عن وأقاتلوا بطاعته قاموا الذين ًا. حي وأميت

السلم كتب من وأغيرها وأالسنن وأالمساند الصحاح في ثبت وأكذلك
الشيخين مسندي في ذلك ذكرت القطع, وأقد تفيد متعددة طرق من
هذه عنه, تل الله رضي الصديق أن عنهما الله رضي وأعمر بكر أبي
البخاري: وأسلم. وأقال عليه الله صالى الله رسول مات لما الَية

شهاب, أخبرني ابن عقيل, عن عن الليث بكير, حدثنا بن يحيى حدثنا
الله رضي بكر أبا أن عنها, أخبرته الله رضي عائشة أن سلمة أبو

المسجد, فدخل نزل حتى بالسنح مسكنه من فرس على عنه, أقبل
الله صالى الله رسول عائشة, فتيمم على دخل حتى الناس يكلم فلم
عليه أكب ثم وأجهه عن حبرة, فكشف بثوب مغشى وأهو وأسلم عليه

عليك الله يجمع ل وأالله وأأمي أنت قال: بأبي وأبكى, ثم وأقبله
ّتها, وأقال عليك كتبت التي الموتة موتتين, أما الزهري: حدثني فقدِم

ّدثا وأعمر خرج بكر أبا أن عباس ابن عن سلمة أبو فقال: الناس يح
عمر, وأتركوا إليه الناس فأقبل يجلس أن عمر فأبى عمر يا اجلس
ًا, فإن يعبد كان من بعد بكر: أما أبو فقال ًا محمد مات, قد محمد
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تعالى: {وأما الله يموت. قال ل حي الله فإن الله يعبد كان وأمن

الله وأسيجزي ـ قوله إلى ـ الرسل قبله من خلت قد رسول إل محمد
هذه أنزل الله أن يعلموا لم الناس لكأن الله الشاكرين} قال: فو

سمعها فما كلهم الناس منه بكر, فتلقاها أبو عليهم تلها حتى الَية
قال: عمر أن المسيب بن سعيد تلها, وأأخبرني إل الناس من بشر
َعِقرُت تلها بكر أبا سمعت أن إل هو ما وأالله رجلي, تقلني ما حتى َف
بن علي الطبراني: حدثنا القاسم أبو الرض. وأقال إلى هويت وأحتى

بن أسباط القناد, حدثنا طلحة بن حماد بن عمروأ العزيز, حدثنا عبد
ًا عباس, أن ابن عكرمة, عن حرب, عن بن سماك عن نصر كان علي

قتل أوأ مات {أفإن وأسلم عليه الله صالى الله رسول حياة في يقول
الله, هدانا إذ بعد أعقابنا على ننقلب ل أعقابكم} وأالله على انقلبتم

أموت, وأالله حتى عليه قاتل ما على لقاتلن قتل أوأ مات لئن وأالله
تعالى: وأقوله ؟ مني به أحق وأوأارثه, فمن عمه وأابن وأوأليه لخوه إني

ًا الله بإذن إل تموت أن لنفس كان {وأما أحد يموت ل مؤجلً} أي كتاب
قال له, وألهذا الله ضربها التي المدة يستوفي وأحتى الله بقدر إل

ًا إل عمره من ينقص وأل معمر من يعمر {وأما مؤجلً} كقوله {كتاب
ً قضى ثم طين من خلقكم الذي {هو كتاب} وأكقوله في وأأجل أجل

في لهم وأترغيب للجبناء تشجيع فيها الَية عنده} وأهذه مسمى
فيه, كما يزيد وأل العمر من ينقص ل وأالحجام القدام القتال, فإن

أبا قال: سمعت العبدي يزيد بن العباس حاتم: حدثنا أبي ابن قال
من رجل صُاهبان, قال: قال بن حبيب عن العمش عن معاوأية

العدوأ هؤلء إلى تعبروأا أن يمنعكم عدي: ما بن ُحْجر وأهو المسلمين
الله بإذن إل تموت أن لنفس كان {وأما ـ دجلة يعني ـ النطفة هذه
ًا الناس, فلما أقحم, أقحم دجلة, فلما فرسه أقحم مؤجلً} ثم كتاب
نؤته الدنيا ثواب يرد {وأمن فهربوا. وأقوله قالوا: ديوان العدوأ رآهم

فقط للدنيا عمله كان من منها} أي نؤته الَخرة ثواب يرد منها, وأمن
قصد نصيب, وأمن الَخرة في له يكن له, وألم الله قدره ما منها نال

الدنيا, كما في له قسم ما مع منها الله أعطاه الَخرة الدار بعمله
كان حرثه, وأمن في له نزد الَخرة حرثا يريد كان تعالى: {من قال
نصيب} وأقال من الَخرة في له وأما منها نؤته الدنيا حرثا يريد

ثم نريد لمن نشاء ما فيها له عجلنا العاجلة يريد كان تعالى: {من
ًا يصلها جهنم له جعلنا ًا مذموم لها وأسعى الَخرة أراد * وأمن مدحور

ًا} وألهذا سعيهم كان فأوألئك مؤمن وأهو سعيها ههنا قال مشكور
الدنيا في وأرحمتنا فضلنا من سنعطيهم الشاكرين} أي {وأسنجزي
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ًا تعالى قال وأعملهم, ثم شكرهم بحسب وأالَخرة للمؤمنين مسلي

ربيون معه قاتل نبّي من {وأكأين أحد يوم نفوسهم في وأقع كان عما
أصاحابه من ربيون معه وأقتل قتل نبي من كم كثير} قيل: معناه

قرأوأا الذين قال: وأأما فإنه جرير ابن اختيار هو القول كثير. وأهذا
وأبعض النبي بالقتل عنى قالوا: إنما كثير} فإنهم ربيون معه {قتل

عمن وأالضعف الوهن نفى جميعهم, وأإنما دوأن الربيين من معه من
ذلك, اختار فإنه قاتل قرأ يقتل, قال: وأمن لم ممن الربيين من بقي
لنه معروأف وأهنوا} وأجه {فما الله لقول يكن لم قتلوا قال: لو لنه

اختار قتلوا, ثم ما بعد يضعفوا وألم يهنوا لم بأنهم يوصافوا أن يستحيل
الَيات بهذه عاتب الله كثير} لن ربيون معه {قتل قرأ من قراءة
الصائح سمعوا لما القتال وأتركوا أحد يوم انهزم من قبلها وأالتي
ًا بأن يصيح القتال, وأتركهم فرارهم على الله قتل, فعذلهم قد محمد
دينكم عن ارتددتم المؤمنون قتل} أيها أوأ مات {أفإن لهم فقال

من يديه بين قتل نبي من أعقابكم} وأقيل: وأكم على وأ{انقلبتم
ً يقتضي السيرة في إسحاق ابن كثير, وأكلم ربيون أصاحابه آخر, قول

فما جماعات أي ربيون وأمعه القتل أصاابه نبي من قال: وأكأين فإنه
أصاابهم لما استكانوا عدوأهم, وأما عن ضعفوا نبيهم, وأما بعد وأهنوا

الصابرين} يحب {وأالله الصبر دينهم, وأذلك وأعن الله عن الجهاد في
السهيلي القول هذا نصر كثير} حالً, وأقد ربيون {معه قوله فجعل
حكاه أصاابهم} الَية, وأكذا لما وأهنوا {فما لقوله اتجاه فيه, وأله وأبالغ

غيره, وأقرأ يحك وألم إبراهيم بن محمد كتاب عن مغازيه في الموي
عاصام, عن الثوري, عن سفيان كثير} قال ربيون معه {قاتل بعضهم

عباس ابن ألوف, وأقال كثير} أي {ربيون مسعود ابن عن زّر
وأالربيع وأالسدي وأقتادة وأالحسن وأعكرمة جبير بن وأسعيد وأمجاهد
عن الرزاق عبد وأقال الكثيرة الجموع الخراساني: الربيون وأعطاء
ًا: علماء كثير, وأعنه علماء كثير} أي {ربيون الحسن عن معمر أيض
أن البصرة نحاة بعض عن جرير ابن وأأتقياء. وأحكى أبرار صابر

عليه بعضهم وأجل, قال: وأرد عز الرب يعبدوأن الذين هم الربيين
زيد: ابن الراء, وأقال بفتح لقيل: الربيون كذلك كان فقال: لو
أصاابهم لما وأهنوا الولة. {فما وأالرعية, وأالربانيون التباع الربيون

أنس بن وأالربيع قتادة استكانوا}قال وأما ضعفوا وأما الله سبيل في
عن ارتدوأا استكانوا} يقول: فما {وأما نبيهم ضعفوا} بقتل {وأما

حتى الله نبي عليه قاتل ما على قاتلوا أن دينهم عن وأل بصيرتهم
السدي استكانوا} تخشعوا, وأقال {وأما عباس ابن بالله, وأقال لحقوا
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وأقتادة: وأالسدي إسحاق بن محمد لعدوأهم, وأقال ذلوا زيد: وأما وأابن

كان * وأما الصابرين يحب {وأالله نبيهم قتل حين ذلك أصاابهم ما أي
وأثبت أمرنا في وأإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا أن إل قولهم
ذلك إل هجير لهم يكن لم الكافرين} أي القوم على وأانصرنا أقدامنا

ثواب {وأحسن وأالعاقبة وأالظفر النصر الدنيا} أي ثواب الله {فآتاهم
المحسنين}. يحب {وأالله هذا مع ذلك لهم جمع الَخرة} أي

َيا َها **  ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا َو ُن ْا ِإن آَم ُعو ِطي ِذيَن ُت ّل ْا ا َفُروأ ُكْم َك ّدوأ َلَى َيُر ُكْم َع ِب َقا ْع َأ

ْا ُبو ِل َتنَق ِريَن َف َبِل َخاِس ّلُه *   ُكْم ال َ ْول َو َم ُه ْيُر َوأ ِريَن َخ ّناصِا ْلِقي ال ُن *  َس
ُلوِب ِفي ِذيَن ُق ّل ْا ا َفُروأ ْعَب َك ْا ِبَمآ الّر ُكو ِه َأْشَر ّل َنّزْل َلْم َما ِبال ِه ُي ِب

ًا َطان ْل ُهُم ُس َوأا ْأ ّناُر َوأَم ْئَس ال ِب َى َوأ َو ْث ِلِميَن َم ّظا ْد ال َق َل َوأ ُكُم *   َق َد ّلُه صَا ال
ُه َد ْع ْذ َوأ ُهْم ِإ َن ِه َتُحّسو ِن ْذ ِإ ّتَى ِب َذا َح ُتْم ِإ ْل ُتْم َفِش ْع َناَز َت ِر ِفي َوأ ُتْم الْم ْي َعَص َوأ

ِد ّمن ْع ُكْم َمآ َب ّبوَن ّما َأَرا ُكم ُتِح ُد ّمن ِمن ِري َيا ُي ْن ّد ُكم ال ُد ّمن َوأِمن ِري ُي
َة ُكْم ُثّم الَِخَر َف ُهْم صَاَر ْن ُكْم َع َي ِل َت ْب َي ْد ِل َق َل ُكْم َعَفا َوأ ْن ّلُه َع َلى َفْضٍل ُذوأ َوأال َع

ِنيَن ْؤِم ْلُم ْذ ا ِإ ُدوأَن *   ِع َ ُتْص ُووأَن َوأل ْل َلَى َت ٍد َع ُكْم َوأالّرُسوُل أَح ُعو ْد ِفَي َي
ُكْم ُكْم ُأْخَرا َب َثا أ

َ ًا َف َغّم ُغّم َ ِب ْيل َك ْا ّل ُنو َلَى َتْحَز ُكْم َما َع َت َ َفا ُكْم َمآ َوأل َب َأصَاا

ّلُه ٌءر َوأال ِبي ُلوَن ِبَما َخ ْعَم  َت
وأالمنافقين, فإن الكافرين طاعة عن المؤمنين عباده تعالى يحذر   

تعالى: {إن قال وأالَخرة, وألهذا الدنيا في الردى تورثا طاعتهم
خاسرين} ثم فتنقلبوا أعقابكم على يردوأكم كفروأا الذين تطيعوا
تعالى: عليه, فقال وأالتوكل به وأالستعانة وأموالته بطاعته أمرهم

في سيلقي بأنه بشرهم الناصارين} ثم خير وأهو مولكم الله {بل
وأشركهم, مع كفرهم بسبب لهم وأالذلة منهم الخوف أعدائهم قلوب

{سنلقي وأالنكال, فقال العذاب من الَخرة الدار في لهم ادخره ما
به ينزل لم ما بالله أشركوا بما الرعب كفروأا الذين قلوب في

ًا في ثبت الظالمين} وأقد مثوى وأبئس النار وأمأوأاهم سلطان
قال: «أعطيت الله رسول أن الله عبد بن جابر عن الصحيحين

ًا مسيرة بالرعب قبلي: نصرت النبياء من أحد يعطهن لم خمس
ًا الرض لي شهر, وأجعلت ًا, وأأحلت مسجد الغنائم, لي وأطهور

إلى وأبعثت خاصاة قومه إلى يبعث النبي الشفاعة, وأكان وأأعطيت
عن عدي أبي بن محمد أحمد: حدثنا المام عامة» وأقال الناس

الله صالى الله رسول أن أمامة أبي عن سيار عن التيمي سليمان
ـ المم على قال أوأ ـ النبياء على ربي «فضلني قال وأسلم عليه
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وألمتي كلها الرض لي كافة, وأجعلت الناس إلى بأربع: قال: أرسلت

ًا ًا مسجد ً أدركت فأينما وأطهور مسجده فعنده الصلة أمتي من رجل
أعدائي, قلوب في يقذفه شهر مسيرة بالرعب وأطهوره, وأنصرت

عن التيمي سليمان حديث من الترمذي الغنائم». وأروأاه لي وأأحلت
أبي البصرة, عن سكن الدمشقي مولهم الموي القرشي سيار
صاحيح. وأقال به, وأقال: حسن عنه الله رضي عجلن بن صادي أمامة
أبا أن الحارثا بن عمروأ وأهب, أخبرني ابن منصور: أنبأنا بن سعيد
وأسلم, عليه الله صالى الله رسول أن هريرة أبي عن حدثه يونس

ابن حديث من مسلم العدوأ», وأروأاه على بالرعب قال: «نصرت
عن إسرائيل محمد, حدثنا بن حسين أحمد: حدثنا المام وأهب. وأقال

رسول موسى, قال: قال أبي أبيه بردة, عن أبي إسحاق, عن أبي
ًا: بعثت وأسلم: «أعطيت عليه الله صالى الله الحمر إلى خمس

ًا الرض لي وأالسود, وأجعلت ًا, وأأحلت طهور وألم الغنائم لي وأمسجد
ًا, وأأعطيت بالرعب قبلي, وأنصرت كان لمن تحل الشفاعة, شهر

جعلتها ثم شفاعتي اختبأت وأإني شفاعته سأل وأقد إل نبي من وأليس
ًا» تفرد بالله يشرك ل مات لمن ابن عن العوفي أحمد. وأروأى به شيئ

الرعب} كفروأا الذين قلوب في تعالى: {سنلقي قوله في عباس
مكة, فقال إلى فرجع الرعب سفيان أبي قلب في الله قال: قذف

ًا, منكم أصااب قد سفيان أبا وأسلم: «إن عليه الله صالى النبي طرف
حاتم. وأقوله أبي ابن الرعب» روأاه قلبه في الله وأقذف رجع وأقد

ابن بإذنه} قال تحسونهم إذ وأعده الله صادقكم تعالى: {وألقد
القولين أحد على الَية بهذه يستدل النصر, وأقد الله عباس: وأعدهم

أن يكفيكم ألن للمؤمنين تقول تعالى: {إذ قوله في المتقدمين
وأتتقوا تصبروأا إن بلى منزلين الملئكة من آلف بثلثة ربكم يمدكم

الملئكة من آلف بخمسة ربكم يمددكم هذا فورهم من وأيأتوكم
مقاتل, آلف ثلثة كان عدوأهم أحد, لن يوم كان ذلك مسومين} أن

ما حصل للسلم, فلما النهار أوأل وأالنصر الظفر كان وأاجهوهم فلما
الذي الوعد المقاتلة, تأخر بعض وأفشل الرماة عصيان من حصل

ًا كان الله صادقكم {وألقد قال وأالطاعة, وألهذا بالثبات مشروأط
{بإذنه} أي تقتلونهم تحسونهم} أي {إذ النهار أوأل وأعده} أي

ابن جريج: قال ابن فشلتم} وأقال إذا {حتى عليهم إياكم بتسليطه
للرماة وأقع وأعصيتم} كما المر في {وأتنازعتم الجبن عباس: الفشل

يريد من {منكم منهم الظفر تحبون} وأهو ما أراكم ما بعد {من
من {وأمنكم الهزيمة رأوأا حين المغنم في رغبوا الذين الدنيا} وأهم
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ليختبركم عليكم أدالهم ليبتليكم} ثم عنهم صارفكم ثم الَخرة يريد

الصنيع, وأذلك, وأالله ذلك لكم غفر عنكم} أي عفا {وألقد وأيمتحنكم
وأعددهم, قال المسلمين عدد وأقلة وأعددهم العدوأ عدد أعلم, لكثرة

قال يستأصالكم, وأكذا عنكم} قال: لم عفا {وألقد جريج: قوله ابن
المؤمنين} على فضل ذوأ {وأالله جرير ابن إسحاق: روأاهما بن محمد
أبي بن الرحمن عبد داوأد, حدثنا بن سليمان أحمد: حدثنا المام وأقال
في الله نصر قال: ما أنه عباس ابن عن الله ُعبيد أبيه, عن عن الزناد

عباس: بيني ابن ذلك, فقال أحد, قال: فأنكرنا يوم نصر كما موطن
{وألقد أحد يوم في يقول الله الله, إن كتاب ذلك أنكر من وأبين

وأالحسن: عباس ابن بإذنه} يقول تحسونهم إذ وأعده الله صادقكم
أراكم بعدما من وأعصيتم المر في وأتنازعتم فشلتم إذا {حتى القتل

الَخرة} الَية, وأإنما يريد من وأمنكم الدنيا يريد من منكم تحبون ما
في أقامهم وأسلم عليه الله صالى النبي أن الرماة, وأذلك بهذا عنى

تنصروأنا, وأإن فل نقتل رأيتمونا ظهورنا, فإن قال: «احموا ثم موضع
عليه الله صالى النبي غنم تشركونا» فلما فل غنمنا قد رأيتمونا

ًا الرماة المشركين, أكب عسكر وأسلم, وأأباحوا في دخلوا جميع
الله صالى الله رسول أصاحاب صافوف التقت ينهبون, وألقد العسكر

الرماة أخل وأانتشبوا, فلما ـ يديه بين وأشبك ـ هكذا فهم وأسلم عليه
على الموضع ذلك من الخيل فيها, دخلت كانوا التي الخلة تلك

ًا, بعضهم وأسلم, فضرب عليه الله صالى الله رسول أصاحاب بعض
لرسول النصر كان كثير, وأقد المسلمين, ناس من وأقتل وأالتبسوا

أصاحاب من قتل حتى النهار أوأل وأأصاحابه وأسلم عليه الله صالى الله
الجبل, نحو جولة المسلمون تسعة, وأجال أوأ سبعة المشركين لواء
المهراس, وأصااح تحت كانوا الغار, إنما الناس يقول حيث يبلغوا وألم

نشك ما كذلك زلنا حق, فل أنه به يشكوا محمد, فلم الشيطان: قتل
السعدين بين وأسلم عليه الله صالى الله رسول طلع حتى حق أنه

أصاابنا, ما يصبنا لم كأنه حتى مشى, قال: ففرحنا إذا بتلفته نعرفه
وأجه دموا قوم على الله غضب يقول: «اشتد وأهو نحونا قال: فرقى

يعلونا» أن لهم ليس إنه أخرى: «اللهم مرة الله» وأيقول رسول
الجبل أسفل في يصيح سفيان أبو ساعة, فإذا فمكث إلينا انتهى حتى
قحافة أبي ابن أين ؟ كبشة أبي ابن أين ـ إلهه يعني مرتين ـ هبل اعُل

أجيبه أل الله رسول يا عنه الله رضي عمر فقال ؟ الخطاب ابن أين ؟
وأأجل. أعلى عمر: الله هبل. قال قال: اعل «بلى». فلما قال ؟

َعاَل. فقال أوأ فعاد. عنها عينها أنعمت سفيان: قد أبو فقال ابن أين َف
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عمر, هذا فقال ؟ الخطاب ابن أين ؟ قحافة أبي ابن أين ؟ كبشة أبي

عمر. قال: ذا أنا بكر, وأها أبو وأسلم, وأهذا عليه الله صالى الله رسول
سجال, قال: الحرب دوأل, وأإن بدر, اليام بيوم سفيان, يوم أبو فقال

النار. قال: إنكم في الجنة, وأقتلكم في قتلنا سواء فقال: عمر: ل
سفيان: إنكم أبو إذن, فقال وأخسرنا خبنا ذلك, فقد تزعمون
سراتنا. قال: ثم رأي عن ذلك يكن وألم مثلة قتلكم في ستجدوأن

نكرهه, هذا لم ذلك كان إن إنه الجاهلية, فقال: أما حمية أدركته
لم عباس, فإنه ابن مرسلت من عجيب, وأهو وأسياق غريب حديث
ًا يشهد أبي عن مستدركه في الحاكم أخرجها أبوه, وأقد وأل أحد
بن علي بن داوأد بن سلمان سعيد, عن بن عثمان الفقيه, عن النضر

دلئل في وأالبيهقي حاتم أبي ابن روأاه به, وأهكذا عباس بن الله عبد
في شواهد به. وألبعضه الهاشمي داوأد بن سليمان حديث من النبوة

عن حماد عفان, حدثنا أحمد: حدثنا المام فقال وأغيرها الصحاح
النساء مسعود, قال: إن ابن الشعبي, عن السائب, عن بن عطاء

المشركين, فلو جرحى على يجهزن المسلمين خلف أحد يوم كن
أنزل الدنيا, حتى يريد أحد منا ليس أنه أبر أن رجوت يومئذ حلفت

عنهم صارفكم ثم الَخرة يريد من وأمنكم الدنيا يريد من {منكم الله
وأسلم, عليه الله صالى الله رسول أصاحاب خالف ليبتليكم} فلما

تسعة: في وأسلم عليه الله صالى النبي به, أفرد أمروأا ما وأعصوا
عليه الله صالى عاشرهم قريش, وأهو من النصار, وأرجلين من سبعة

ً الله قال: «رحم رهقوه وأسلم, فلما عنا» قال: فقام ردهم رجل
ًا رهقوه قتل, فلما حتى ساعة فقاتل النصار من رجل قال: أيض

ً الله «رحم السبعة, قتل حتى ذلك يقول يزل عنا» فلم ردهم رجل
أنصفنا لصاحبيه: «ما وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقال

صالى الله رسول هبل: فقال فقال: اعل سفيان أبو أصاحابنا» فجاء
أعلى وأأجل», فقالوا: الله أعلى وأسلم: «قولوا: الله عليه الله

الله رسول لكم. فقال عزى وأل العزى سفيان, لنا أبو وأأجل. فقال
لهم» مولى ل وأالكافروأن مولنا وأسلم: «قولوا:  الله عليه الله صالى
وأيوم نساء لنا, يوم وأيوم علينا بدر. فيوم بيوم سفيان: يوم أبو فقال

الله رسول بفلن. فقال وأفلن بفلن وأفلن بحنظلة نسر, حنظلة
يرزقون, وأأما فأحياء قتلنا سواء: أما وأسلم: «ل عليه الله صالى

القوم في كان سفيان, لقد أبو يعذبون» فقال النار ففي قتلكم
وأل أحببت نهيت, وأل وأل أمرت منا, ما مل غير لعن كان مثلة, وأإن

بطنه, بقر قد حمزة فإذا سرني, قال: فنظروأا وأل ساءني كرهت, وأل
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الله رسول تأكلها. فقال أن تستطع فلم فلكتها كبده هند وأأخذت

ًا» ؟ وأسلم: «أكلت عليه الله صالى الله كان قالوا: ل. قال: «ما شيئ
ًا ليدخل الله صالى الله رسول النار» قال: فوضع في حمزة من شيئ

إلى فوضع النصار من برجل عليه, وأجيء فصلى وأسلم: حمزة عليه
فوضع بآخر جيء حتى حمزة وأترك النصاري عليه, فرفع فصلى جنبه
عليه صالى حمزة, حتى وأترك رفع عليه, ثم فصلى حمزة جنب إلى

ًا. وأقال أحمد به صالة, تفرد سبعين يومئذ عبيد البخاري: حدثنا أيض
البراء, قال: لقينا إسحاق, عن أبي إسرائيل, عن عن موسى بن الله

ًا وأسلم عليه الله صالى النبي وأأجلس يومئذ المشركين من جيش
رأيتمونا إن تبرحوا «ل جبير, وأقال بن الله عبد عليهم وأأمر الرماة
تعينونا» فلما فل علينا ظهروأا رأيتموهم تبرحوا, وأإن فل عليهم ظهرنا

عن رفعن الجبل في يشتددن النساء رأيت حتى هربوا لقيناهم
الغنيمة. فقال الغنيمة يقولون خلخلهن, فأخذوأا بدت سوقهن, قد

تبرحوا ل أن وأسلم عليه الله صالى النبي إلّي جبير: عهد بن الله عبد
أبو قتيلً, فأشرف سبعون فأصايب وأجوههم صارف أبوا فأبوا, فلما

تجيبوه». فقال: أفي «ل فقال ؟ محمد القوم فقال: أفي سفيان
ابن القوم تجيبوه». فقال: أفي «ل قال ؟ قحافة أبي ابن القوم

لجابوا. فلم أحياء كانوا فلو قتلوا قد هؤلء فقال: إن ؟ الخطاب
ما لك الله أبقى قد الله عدوأ يا له: كذبت فقال نفسه عمر يملك

عليه الله صالى النبي هبل. فقال سفيان: اعل أبو يحزنك, قال
وأأجل». أعلى قال: «قولوا: الله نقول وأسلم: «أجيبوه» قالوا: ما

عليه الله صالى النبي لكم. فقال عزى وأل العزى سفيان: لنا أبو قال
مولى وأل مولنا «قولوا: الله قال ؟ نقول «أجيبوه» قالوا: ما وأسلم

مثلة سجال, وأتجدوأن بدر, وأالحرب بيوم سفيان: يوم أبو لكم». قال
عن روأاه الوجه, ثم هذا من البخاري به تسؤني, تفرد وألم بها آمر لم

البراء إسحاق, عن أبي معاوأية, عن بن زهير عن خالد بن عمروأ
ًا: حدثنا البخاري وأقال هذا من بأبسط بنحوه, وأسيأتي الله عبيد أيض

عائشة أبيه, عن عروأة, عن بن هشام عن أسامة أبو سعيد, حدثنا بن
المشركون, فصرخ هزم أحد يوم كان قالت: لما عنها الله رضي

وأأخراهم, هي فاجتلدت أوألهم أخراكم, فرجعت الله عباد إبليس: أي
أبي. قال: أبي الله عباد فقال: أي اليمان بأبيه هو حذيفة, فإذا فبصر

لكم. الله حذيفة: يغفر قتلوه, فقال حتى احتجزوأا ما الله قالت: فو
عز بالله لحق حتى خير بقية حذيفة في زالت ما الله عروأة: فو قال

بن الله عبد بن عباد بن يحيى إسحاق: حدثني بن محمد وأجل. وأقال
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رأيتني لقد قال: وأالله العوام بن الزبير أن جده عن أبيه عن الزبير
كثير أخذهن دوأن ما هوارب مشمرات وأصاواحباتها هند خدم إلى أنظر

يريدوأن عنه القوم كشفنا حين العسكر إلى الرماة قليل, وأمالت وأل
إن صاارخ: أل أدبارنا, وأصارخ من للخيل, فأتتنا ظهورنا النهب, وأخلوا

ًا أصاحاب أصابنا أن بعد القوم علينا وأانكفأ قتل, فانكفأنا قد محمد
إسحاق: فلم بن محمد القوم. قال من أحد منه يدنو ما حتى اللواء
ًا المشركين لواء يزل الحارثية علقمة بنت عمرة أخذته حتى صاريع

عبد قال: قال خير عبد السدي, عن به. وأقال فلثوا لقريش فدفعته
ًا أن أرى كنت مسعود: ما بن الله صالى الله رسول أصاحاب من أحد
من {منكم أحد يوم نزل ما فينا نزل حتى الدنيا يريد وأسلم عليه الله
ابن عن وأجه غير من روأي الَخرة} وأقد يريد من وأمنكم الدنيا يريد

طلحة, روأاهن وأأبي عوف بن الرحمن عبد عن روأي مسعود, وأكذا
ليبتليكم} عنهم صارفكم تعالى: {ثم تفسيره, وأقوله في مردوأيه ابن
بني أحد رافع بن الرحمن عبد بن القاسم إسحاق: حدثني ابن قال

إلى مالك بن أنس عّم النضر بن أنس النجار, قال: انتهى بن عدي
المهاجرين من رجال في الله عبيد بن وأطلحة الخطاب بن عمر

رسول فقالوا: قتل ؟ يخليكم بأيديهم, فقال: ما ما ألقوا قد وأالنصار
قوموا ؟ بعده بالحياة تصنعون وأسلم, قال: فما عليه الله صالى الله

رضي قتل حتى فقاتل القوم استقبل عليه, ثم مات ما على فموتوا
بن محمد حسان, حدثنا بن حسان البخاري: حدثنا وأقال عنه الله

النضر, بن أنس يعني عمه أن مالك بن أنس عن حميد طلحة, حدثنا
وأسلم عليه الله صالى النبي قتال أوأل عن فقال: غبت بدر عن غاب
أحد يوم أجد, فلقي ما الله ليرين الله رسول مع الله أشهدني لئن

يعني ـ هؤلء صانع مما إليك أعتذر إني الناس, فقال: اللهم فهزم
فلقي بسيفه المشركون, فتقدم به جاء مما إليك وأأبرأ ـ المسلمين

أحد, دوأن الجنة ريح أجد إني سعد يا معاذ, فقال: أين بن سعد
بضع بشامة, وأبه ببنانه أخته عرفته حتى عرف فقتل, فما فمضى

البخاري, وأأخرجه لفظ بسهم, هذا وأرمية وأضربة طعنة من وأثمانون
ًا: حدثنا البخاري وأقال بنحوه أنس عن ثابت حديث من مسلم أيض

حج رجل موهب, قال: جاء بن عثمان عن حمزة أبو عبدان, حدثنا
ًا فرأى البيت ًا, فقال: من قوم قالوا: هؤلء ؟ القعود هؤلء جلوس

سائلك فقال: إني عمر, فأتاه قالوا: ابن ؟ الشيخ قريش. قال: من
البيت, أتعلم هذا بحرمة فحدثني, قال: سل, قال: أنشدك شيء عن
عن تغيب قال: نعم. قال: فتعلمه ؟ أحد يوم فر عفان بن عثمان أن
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بيعة عن تخلف أنه قال: نعم. قال: فتعلم ؟ يشهدها فلم بدر

عمر: تعال ابن قال: نعم. فكبر, فقال ؟ يشهدها فلم الرضوان
أن فأشهد أحد يوم فراره عنه, أما سألتني عما لك وألبين لخبرك

صالى الله رسول بنت تحته كان فإنه بدر عن تغيبه عنه, وأأما عفا الله
عليه الله صالى الله رسول له مريضة, فقال وأكانت وأسلم عليه الله

ًا شهد ممن رجل أجر لك وأسلم: «إن عن تغيبه وأسهمه» وأأما بدر
مكانه لبعثه عثمان من مكة ببطن أعز أحد كان فلو الرضوان بيعة

مكة, إلى عثمان ذهب بعدما الرضوان بيعة عثمان, فكانت فبعث
عثمان» يد اليمنى: «هذه بيده وأسلم عليه الله صالى النبي فقال

معك» ثم الَن بها اذهب عثمان يد فقال: «هذه يده على بها فضرب
الله عبد بن عثمان عوانة, عن أبي على آخر وأجه من البخاري روأاه

موهب. بن
عنهم صارفكم أحد} أي على تلووأن وأل تصعدوأن تعالى: {إذ وأقوله  
وأقتادة الحسن أعدائكم. وأقرأ من هاربين الجبل في أي تصعدوأن إذ

َعدوأن} أي {إذ ل وأأنتم أحد} أي على تلووأن {وأل الجبل في َتْص
يدعوكم {وأالرسول وأالرعب وأالخوف الدهش من أحد على تلووأن

ترك إلى يدعوكم ظهوركم وأراء خلفتموه قد وأهو أخراكم} أي في
السدي: لما وأالكرة. قال وأالعودة الرجعة العداء, وأإلى من الفرار

ّد المدينة, بعضهم دخل فهزموهم بأحد المسلمين على المشركون ش
عليها. فجعل فقاموا الصخرة فوق الجبل إلى بعضهم وأانطلق
عباد الله, إلّي عباد «إلّي الناس يدعو وأسلم عليه الله صالى الرسول

الله صالى النبي دعاء ذكر الجبل, ثم إلى صاعودهم الله الله» فذكر
وأالرسول أحد على تلووأن وأل تصعدوأن {إذ إياهم, فقال وأسلم عليه

زيد. وأابن وأالربيع وأقتادة عباس ابن قال أخراكم} وأكذا في يدعوكم
في أحد يوم المسلمين هزيمة الزبعري: يذكر بن الله عبد وأقال

أوألها: في يقول التي يسلم لم بعد مشرك وأهو قصيدته
ًا تنطق فقلنما أسمعت البين غراب يا  وأللشر للخير فعلن قد شيئ

وأقبل وأجه ذلك مدىوكل

:قال أن إلى 
ّكت السلحين وأقع من الخزرج شهدوأاجزع ببدر أشياخي ليت  بقباء ح

ًارقص ذاكم عند خفوا الشلثم عبد في القتل بركهاوأاستحر ّقص ُر
ّفان بدر ميل أشرافهموعدلنا من الضعف الجبلفقتلنا في يعلو الح
فاعتدل
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أفرد قد وأسلم عليه الله صالى النبي كان النعم. وأقد الحفان: صاغار  
ً عشر اثني في حسن أحمد: حدثنا المام قال كما أصاحابه من رجل
رضي عازب بن البراء عن إسحاق أبو زهير, حدثنا موسى, حدثنا بن

الرماة على وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنه, قال: جعل الله
ً خمسين وأكانوا ـ أحد يوم قال: وأوأضعهم جبير بن الله عبد ـ رجل

ًا, وأقال أرسل حتى تبرحوا الطير, فل تخطفنا رأيتمونا «إن موضع
حتى تبرحوا فل وأأوأطأناهم العدوأ على ظهرنا رأيتمونا إليكم» وأإن

يشتددن النساء رأيت وأالله قال: فأنا فهزموهم إليكم, قال أرسل
ثيابهن, فقال: رافعات وأخلخلهن أسواقهن بدت وأقد الجبل على

فما أصاحابكم الغنيمة, ظهر قوم الغنيمة, أي الله عبد أصاحاب
الله رسول لكم قاله ما جبير: أنسيتم بن الله عبد قال ؟ تنتظروأن

من الناس, فلنصيبن لنأتين وأالله فقالوا: إنا ؟ وأسلم عليه الله صالى
الذي منهزمين, فذلك فأقبلوا وأجوههم صارفت أتوهم الغنيمة. فلما

عشر اثنا إل الله رسول مع يبق أخراهم, فلم في الرسول يدعوهم
وأسلم عليه الله صالى الله رسول سبعين, وأكان منا رجلً, فأصاابوا

ًا وأأربعين, سبعين مائة بدر يوم المشركين من أصاابوا وأأصاحابه أسير
؟ محمد القوم محمد, أفي القوم سفيان: أفي أبو قتيلً. قال وأسبعين

ًا ـ يجيبوه, ثم أن وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال. فنهاهم ـ ثلث
أفي ؟ قحافة أبي ابن القوم أفي ؟ قحافة أبي ابن القوم قال: أفي

أصاحابه على أقبل ثم ؟ الخطاب ابن القوم أفي ؟ الخطاب ابن القوم
أن نفسه عمر ملك كفيتموهم, فما وأقد قتلوا فقد هؤلء فقال: أما

بقي كلهم, وأقد لحياء عددت الذين الله, إن عدوأ يا وأالله قال: كذبت
سجال. وأإنكم بدر, وأالحرب بيوم يسوؤك, فقال: يوم ما لك

يرتجز أخذ تسؤني. ثم بها, وألم آمر لم مثلة القوم في ستجدوأن
وأسلم عليه الله صالى الله رسول هبل, فقال اعل هبل يقول: اعل

الله «قولوا قال ؟ نقول الله, وأما رسول ؟» قالوا: يا تجيبوه «أل
صالى الله رسول لكم. قال عزى وأل العزى وأأجل» قال: لنا أعلى
قال ؟ نقول الله, وأما رسول ؟» قالوا: يا تجيبوه «أل وأسلم عليه الله

زهير حديث من البخاري روأاه لكم» وأقد مولى وأل مولنا الله «قولوا
ًا, وأروأاه معاوأية بن إسحاق أبي عن إسرائيل حديث من مختصر

دلئل في البيهقي وأروأى ـ أعلم تقدم, وأالله كما هذا من بأبسط
جابر, قال: الزبير, عن أبي غزية, عن بن عمارة حديث من النبوة
أحد, وأبقي يوم وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن الناس انهزم
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ً عشر أحد معه يصعد وأهو الله عبيد بن النصار, وأطلحة من رجل

يا طلحة: أنا لهؤلء» فقال أحد «أل المشركون, فقال الجبل, فلقيهم
النصار: فأنا من رجل طلحة» فقال يا أنت «كما الله, فقال رسول

وأسلم عليه الله صالى الله رسول عنه, وأصاعد الله, فقاتل رسول يا
لهؤلء» رجل «أل فلحقوه, فقال النصاري قتل معه, ثم بقي وأمن
مثل وأسلم عليه الله صالى الله رسول قوله, فقال طلحة, مثل فقال

عنه الله, فقاتل رسول يا النصار: فأنا من رجل قوله, فقال
الوأل, قوله مثل يقول يزل فلحقوه, فلم قتل يصعدوأن, ثم وأأصاحابه

النصار من رجل فيستأذنه الله, فيحبسه رسول يا طلحة: فأنا فيقول
إل معه يبق لم قبله, حتى كان من مثل له, فيقاتل للقتال, فيأذن

«من وأسلم عليه الله صالى الله فغشوهما, فقال: رسول طلحة
قبله, كان من جميع قتال مثل طلحة: أنا, فقاتل لهؤلء» فقال

الله باسم قلت «لو الله رسول َحس, فقال أنامله, فقال وأأصايبت
بك تلج حتى إليك ينظروأن وأالناس الملئكة لرفعتك الله اسم وأذكرت

إلى وأسلم عليه الله صالى الله رسول صاعد السماء» ثم جو في
شيبة, أبي بن بكر أبي عن البخاري روأى مجتمعون. وأقد وأهم أصاحابه

يد حازم, قال: رأيت أبي بن قيس إسماعيل, عن وأكيع, عن عن
ـ أحد يوم وأسلم, يعني عليه الله صالى النبي بها وأقى شلء طلحة
أبي أبيه, عن عن سليمان بن معتمر حديث من الصحيحين وأفي

وأسلم, عليه الله صالى الله رسول مع يبق النهدي, قال: لم عثمان
وأسلم, إل عليه الله صالى الله رسول فيهن قاتل التي اليام بعض في

عرفة: بن الحسن حديثهما. وأقال عن وأسعد الله عبيد بن طلحة
الزهري, قال: سمعت هاشم بن هاشم معاوأية, عن بن مروأان حدثنا
َثل وأقاص أبي بن سعد يقول: سمعت المسيب بن سعيد َن لي يقول: 

فداك «ارم وأقال أحد يوم كنانته وأسلم عليه الله صالى الله رسول
بن مروأان محمد, عن بن الله عبد عن البخاري وأأمي», وأأخرجه أبي

بعض عن كيسان بن صاالح إسحاق: حدثني بن محمد معاوأية, وأقال
الله رسول دوأن أحد يوم رمى وأقاص, أنه أبي بن سعد سعد, عن آل

الله صالى الله رسول رأيت سعد: فلقد وأسلم, قال عليه الله صالى
إنه وأأمي» حتى أبي فداك «ارم وأيقول النبل يناوألني وأسلم عليه

من الصحيحين في وأثبت ـ به فأرمي نصل له ليس السهم ليناوألني
وأقاص أبي بن سعد جده, عن أبيه, عن سعد, عن بن إبراهيم حديث

وأسلم, وأعن عليه الله صالى النبي يمين عن أحد يوم قال: رأيت
رأيتهما ما القتال أشد عنه يقاتلن بيض ثياب عليهما رجلين يساره
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وأقال ـ السلم عليهما وأميكائيل جبريل بعده, يعني وأل اليوم ذلك قبل

رسول مالك: أن بن أنس عن وأثابت زيد بن علي عن سلمة بن حماد
النصار, من سبعة في أحد يوم أفرد وأسلم عليه الله صالى الله

أوأ ـ الجنة وأله عنا يردهم «من قال أرهقوه قريش, فلما من وأاثنين
قتل, ثم حتى النصار, فقاتل من رجل الجنة» فتقدم في رفيقي وأهو

ًا, فقال أرهقوه من رجل الجنة» فتقدم وأله عنا يردهم « من أيض
السبعة, فقال قتل حتى كذلك يزل قتل, فلم حتى النصار, فقاتل

أصاحابنا» روأاه أنصفنا «ما لصاحبيه وأسلم عليه الله صالى الله رسول
أبو نحو, وأقال به سلمة بن حماد خالد, عن بن هدبة عن مسلم
قد جمح بني أخو خلف بن أبي الزبير, قال: كان بن عروأة عن السود

بلغت وأسلم, فلما عليه الله صالى الله رسول ليقتلن بمكة وأهو حلف
يوم كان الله» فلما شاء إن أقتله أنا «بل حلفته, قال الله رسول

ًا الحديد في أبي أحد, أقبل محمد, نجا إن نجوت يقول: ل وأهو مقنع
قتله, فاستقبله يريد وأسلم عليه الله صالى الله رسول على فحمل

عليه الله صالى الله رسول الدار, يقي عبد بني عمير, أخو بن مصعب
الله صالى الله رسول عمير, وأأبصر بن مصعب بنفسه, فقتل وأسلم
وأالبيضة الدرع سابغة بين فرجة خلف, من بن أبي ترقوة وأسلم عليه

من يخرج فرسه, وألم عن الرض إلى بحربته, فوقع فيها وأطعنه
له: الثور, فقالوا خوار يخور وأهو فاحتملوه أصاحابه دم, فأتاه طعنته

الله صالى الله رسول قول لهم فذكر ؟  خدش هو إنما أجزعك ما
ًا» ثم أقتل أنا «بل وأسلم عليه هذا كان لو بيده نفسي قال: وأالذي أبي
ًا النار إلى أجمعين, فمات لماتوا المجاز ذي بي, بأهل الذي {فسحق

مغازيه, عن في عقبة بن موسى روأاه السعير} وأقد لصاحاب
إسحاق, بن محمد وأذكر ـ بنحوه المسيب بن سعيد الزهري, عن

الشعب, أدركه في وأسلم عليه الله صالى الله رسول أسند قال: لما
رسول القوم: يا نجوَت, فقال إن نجوُت يقول: ل وأهو خلف بن أبي
وأسلم عليه الله صالى الله رسول منا, فقال رجل عليه يعطف الله

من الحربة وأسلم عليه الله صالى الله رسول تناوأل دنا «دعوه» فلما
أخذها فلما ـ لي ذكر ما ـ القوم بعض الصمة, فقال بن الحارثا
عنه تطايرنا انتفاضة بها انتفض منه وأسلم عليه الله صالى الله رسول
الله رسول استقبله انتفض, ثم إذا البعير ظهر عن الشعر تطاير
فرسه عن منها تدأدأ طعنة عنقه في فطعنه وأسلم عليه الله صالى
ًا إسحاق, عن بن محمد عن بكير بن يونس عن الواقدي وأذكر ـ مرار
أبيه, مالك, عن بن كعب بن الله عبد قتادة, عن بن عمروأ بن عاصام
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خلف بن أبي مات يقول عمر ابن الواقدي: وأكان ذلك. قال نحو

بنار أنا الليل, إذا من هوى بعد رابغ ببطن لسير رابغ, فإني ببطن
به يهيج يجتذبها سلسلة في منها يخرج رجل فهبتها, فإذا تأجج

صالى الله رسول قتيل هذا تسقه, فإن يقول: ل رجل العطش, وأإذا
روأاية من الصحيحين في وأثبت ـ خلف بن أبي وأسلم. هذا عليه الله
هريرة, قال: قال أبي عن منبه بن همام معمر, عن عن الرزاق عبد

فعلوا قوم على الله غضب «اشتد وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ـ رباعيته إلى يشير حينئذ وأهو ـ وأسلم عليه الله صالى الله برسول
وأسلم عليه الله صالى الله رسول يقتله رجل على الله غضب وأاشتد

ًا البخاري الله» وأأخرجه سبيل في عن جريج ابن حديث من أيض
الله غضب عباس, قال: اشتد ابن عكرمة, عن دينار, عن بن عمروأ
الله, سبيل في بيده وأسلم عليه الله صالى الله رسول قتله من على

عليه الله صالى الله رسول وأجه َدّموا قوم على الله غضب وأاشتد
عليه الله صالى الله رسول رباعية إسحاق: أصايبت ابن قال ـ وأسلم

بن عتبة أصاابه الذي شفته, وأكان وأجنته, وأكلمت في وأسلم, وأشج
أبي بن سعد عن حدثه كيسان, عمن بن صاالح وأقاص, فحدثني أبي

عتبة قتل على حرصات ما قط أحد قتل على حرصات قال: ما وأقاص
ًا الخلق لسيء علمته ما كان إن وأقاص أبي بن قومه, وألقد في مبغض

الله غضب «اشتد وأسلم عليه الله صالى الله رسول قول فيه كفاني
عبد وأقال وأسلم» ـ عليه الله صالى الله رسول وأجه َدّمى من على

أن مقسم الجزري, عن عثمان الزهري, عن عن معمر الرزاق: أنبأنا
يوم وأقاص أبي بن عتبة على دعا وأسلم عليه الله صالى الله رسول

َدّمى رباعيته كسر حين أحد الحول عليه تحل ل «اللهم وأجهه, فقال وأ
ًا» فما يموت حتى ًا مات حتى الحول عليه حال كافر ـ النار إلى كافر
أبي بن الله عبد بن إسحاق سبرة, عن أبي ابن عن الواقدي وأذكر

ً جبير, قال: سمعت بن نافع الحويرثا, عن أبي فروأة, عن من رجل
ًا يقول: شهدت المهاجرين ناحية كل من يأتي النبل إلى فنظرت أحد

عنه, يصرف ذلك وأسطها, كل وأسلم عليه الله صالى الله وأرسول
على يومئذ, دلوني يقول الزهري شهاب بن الله عبد رأيت وألقد

جنبه إلى وأسلم عليه الله صالى الله نجا, وأرسول إن نجوت ل محمد
ما وأالله صافوان, فقال ذلك في فعاتبه جاوأزه أحد, ثم معه ليس
على وأتعاقدنا فتعاهدنا أربعة ممنوع!ً خرجنا منا إنه بالله أحلف رأيته
الذي عندنا, أن ثبت الواقدي: وأالذي ذلك, قال إلى نخلص فلم قتله
قميئة, وأالذي ابن وأسلم عليه الله صالى الله رسول وأجنتي في رمى
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داوأد أبو وأقاص, وأقال أبي بن عتبة رباعيته وأأصااب شفته َدّمى

بن طلحة بن يحيى بن إسحاق عن المبارك ابن الطيالسي: حدثنا
رضي عائشة المؤمنين أم عن طلحة بن عيسى الله, أخبرني عبيد
كله يوم أحد, قال: ذاك يوم ذكر إذا بكر أبو عنها, قالت: كان الله

ً أحد, فرأيت يوم فاء من أوأل يحدثا, قال: كنت أنشأ ثم لطلحة رجل
حمية, قال وأأراه دوأنه وأسلم عليه الله صالى الله رسول مع يقاتل

ً فاتني, فقلت: يكون ما فاتني حيث طلحة فقال: فقلت: كن رجل
أقرب وأأنا أعرفه ل رجل المشركين وأبين وأبيني إلي أحب قومي من
المشي يخطف منه, وأهو وأسلم عليه الله صالى الله رسول إلى

ًا رسول إلى الجراح, فانتهينا بن عبيدة أبو هو أحفظه, فإذا ل خطف
وأجهه, وأقد في وأشج رباعيته كسرت وأسلم, وأقد عليه الله صالى الله

الله صالى الله رسول المغفر, فقال حلق من حلقتان وأجنته في دخل
إلى نلتفت فلم نزف طلحة» وأقد يريد صااحبكما «عليكما وأسلم عليه

عبيدة: أبو وأجهه, فقال من ذلك أنزع لن قوله, قال: وأذهبت
بيده يتناوألها أن فتركته, فكره تركتني لما بحقي عليك أقسمت

فاستخرج بفيه عليه وأسلم, فأّزم عليه الله صالى الله رسول فيؤذي
ّيته الحلقتين, وأوأقعت إحدى صانع, ما لصانع الحلقة, وأذهبت مع ثن

في فعل ما مثل ففعل تركتني, قال لما بحقي عليك فقال: أقسمت
عبيدة أبو الحلقة, فكان مع الخرى ثنيته الوألى, فوقعت المرة
ًا, فأصالحنا الناس أحسن عليه الله صالى الله رسول شأن من هتم
أوأ وأسبعون بضع به الجفار, فإذا تلك بعض في طلحة أتينا ثم وأسلم

أصابعه, فأصالحنا قطعت قد وأضربة, وأإذا وأرمية طعنة من أكثر أوأ أقل
بن إسحاق حديث من وأالطبراني كليب بن الهيثم شأنه, وأروأاه من

إل بكر أبا يا الله عبيدة: أنشدك أبو فقال الهيثم به. وأعند يحيى
أن كراهية ينضنضه بفيه, فجعل السهم عبيدة أبو فأخذ ؟ تركتني

فبدرت بفيه السهم استل ثم وأسلم عليه الله صالى الله رسول يؤذي
في المقدسي الضياء الحافظ تمامه, وأاختاره عبيدة, وأذكر أبو ثنية

ّعف كتابه, وأقد بن إسحاق جهة من الحديث هذا المديني بن علي ض
بن وأيحيى وأأحمد القطان سعيد بن يحيى فيه تكلم فإنه هذا يحيى
وأالنسائي سعد بن وأمحمد حاتم وأأبو زرعة وأأبو وأالبخاري معين

بن عمر أن الحارثا بن عمروأ وأهب: أخبرني ابن وأقال وأغيرهم
ًا أن بلغه أنه حدثه السائب النبي جرح لما الخدري سعيد أبي أبا مالك

أبيض وألح أنقاه حتى الجرح مص أحد يوم وأسلم عليه الله صالى
ًا, ثم أمجه ل وأالله له: مجه, فقال: ل فقيل يقاتل, فقال أدبر أبد
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أهل من رجل إلى ينظر أن أراد «من وأسلم عليه الله صالى النبي
من الصحيحين في ثبت هذا» فاستشهد. وأقد إلى فلينظر الجنة

سعد, أنه بن سهل أبيه, عن حازم, عن أبي بن العزيز عبد طريق
وأجه فقال: جرح وأسلم عليه الله صالى الله رسول جرح عن سئل

البيضة وأهشمت رباعيته وأكسرت وأسلم عليه الله صالى الله رسول
الله رسول بنت فاطمة وأسلم, فكانت عليه الله صالى رأسه على
الماء عليه يسكب علي وأكان الدم تغسل وأسلم عليه الله صالى

قطعة أخذت كثرة إل الدم يزيد ل الماء أن فاطمة رأت بالمجن, فلما
ًا صاارت إذا حتى فأحرقتها حصير من فاستمسك بالجرح ألصقته رماد

ًا تعالى: {فأثابكم الدم, وأقوله ًا فجزاكم بغم} أي غم غم, على غم
ابن فلن. وأقال بني على فلن, وأنزلت ببني العرب: نزلت تقول كما

جذوأع على النخل} أي جذوأع في {وألصالبنكم قوله جرير: وأكذا
قتل قيل الهزيمة, وأحين بسبب الوأل عباس: الغم ابن النخل, قال

فوق المشركون علهم حين وأسلم, وأالثاني عليه الله صالى محمد
أن لهم ليس وأسلم: «اللهم عليه الله صالى النبي الجبل, وأقال
الهزيمة, بسبب الوأل عوف: الغم بن الرحمن عبد يعلونا» وأعن

عندهم ذلك كان وأسلم عليه الله صالى محمد قتل قيل حين وأالثاني
بن عمر عن مردوأيه, وأروأي ابن الهزيمة, روأاهما من وأأعظم أشد

ًا ذلك نحو قتادة حاتم, عن أبي ابن ذلك, وأذكر نحو الخطاب أيض
وأالفتح, وأالثاني الغنيمة من فاتهم ما بسبب الوأل السدي: الغم وأقال

ًا {فأثابكم إسحاق بن محمد عليهم, وأقال العدوأ يإشراف بغم} غم
ًا أي عليكم, عدوأكم إخوانكم, وأعلو من قتل َمْن قتل كرب بعد كرب
ذلك نبيكم, فكان قال: قتل من قول من أنفسكم في وأقع وأما

ًا ًا عليكم متتابع سماعهم الوأل وأقتادة: الغم مجاهد بغم, وأقال غم
قتادة وأالجراح, وأعن القتل من أصاابهم ما محمد, وأالثاني قتل

الظفر من فاتهم ما السدي: الوأل عكسه. وأعن أنس بن وأالربيع
عن القول هذا تقدم عليهم, وأقد العدوأ إشراف وأالغنيمة, وأالثاني

قال من قول بالصواب القوال هذه جرير: وأأوألى ابن السدي. قال
ًا {فأثابكم إياكم الله بحرمان المؤمنون أيها بغمكم بغم} فأثابكم غم

القتل من أصاابكم عليهم, وأما وأالنصر بهم وأالظفر المشركين غنيمة
تحبون ما ذلك كل في أراكم قد كان الذي بعد وأالجراح, يومئذ

غم وأسلم عليه الله صالى نبيكم أمر ربكم, وأخلفكم أمر بمعصيتكم
منهم. وأقوله فلولكم بعد عليكم العدوأ وأميل قتل قد نبيكم أن ظنكم

الغنيمة من فاتكم ما على فاتكم} أي ما على تحزنوا تعالى: {لكيل
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ابن وأالقتل, قاله الجراح أصاابكم} من ما {وأل بعدوأكم وأالظفر
خبير وأالسدي, {وأالله وأقتادة وأالحسن عوف بن الرحمن وأعبد عباس

وأعل.) جل هو إل إله ل وأبحمده تعملون} سبحانه بما

ُثّم ُكْم َأنَزَل **  ْي َل ِد ّمن َع ْع َغّم َب ْل َنًة ا ًا َأَم َعاس ْغَشَى ّن َفًة َي ِئ ُكْم َطآ ْن ّم
ٌءة َف ِئ َطآ ْد َوأ ُهْم َق ْت َهّم ُهْم َأ ُفُس ْن ّنوَن َأ ُظ ِه َي ّل ْيَر ِبال ّق َغ ْلَح ِة َظّن ا ّي ِل ِه ْلَجا ا
ُلوَن ُقو َنا َهل َي ِر ِمَن ّل ٍء ِمن الْم ّلُه الْمَر ِإّن ُقْل َشْي ِه ُك ّل ِفَي ُيْخُفوَن ل
ِهم ُفِس ْن َ ّما َأ ُدوأَن ل ْب ُلوَن َلَك ُي ُقو ْو َي َنا َكاَن َل ِر ِمَن َل ٌءء الْم َنا ّما َشْي ْل ِت ُق

َنا ُه ْو ُقل َها ُتْم ّل ُكْم ِفي ُكن ِت ُيو َبَرَز ُب ِذيَن َل ّل ِتَب ا ِهُم ُك ْي َل ْتُل َع َق ْل َلَى ا ِإ
ِهْم ِع ِلَي َمَضاِج َت ْب َي ِل ّلُه َوأ ُكْم ِفي َما ال ِر ُدوأ ُيَمّحَص صُا ِل ُكْم ِفي َما َوأ ِب ُلو ُق

ّلُه ٌءم َوأال ِلي َذاِت َع ِر ِب ُدوأ ِإّن الّص ِذيَن *   ّل ْا ا ْو ّل َو ُكْم َت ْوَم ِمن َقى َي َت ْل َعاِن ا ْلَجْم ا
ّنَما ُهُم ِإ ّل َتَز َطاُن اْس ْي ْعِض الّش َب ْا َما ِب ُبو ْد َكَس َق َل َفا َوأ ّلُه َع ُهْم ال ْن ّلَه ِإّن َع ال

ٌءر ُفو ٌءم َغ ِلي  َح
ًا تعالى يقول    وأالمنة السكينة من عليهم أنزل فيما عباده على ممتن

َتلئمو وأهم غشيهم الذي النعاس وأهو همهم حال في السلح ُمْس
قال المان, كما على دليل الحال تلك مثل في وأغمهم, وأالنعاس

أمنة النعاس يغشيكم {إذ بدر قصة في النفال سورة في تعالى
أبو الشج, حدثنا سعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن منه} الَية, وأقال

بن الله عبد رزين, عن أبي عاصام, عن سفيان, عن وأكيع, عن نعيم
الشيطان, من الصلة وأفي الله من القتال في مسعود, قال: النعاس

عن سعيد زريع, حدثنا بن يزيد خليفة: حدثنا لي وأقال البخاري وأقال
النعاس تغشاه فيمن طلحة, قال: كنت أبي أنس, عن قتادة, عن

ًا, يسقط يدي من سيفي سقط أحد, حتى يوم وأآخذه, وأيسقط مرار
ًا, وأروأاه المغازي في روأاه وأآخذه, وأهكذا التفسير كتاب في معلق

ًا طلحة, قال: غشينا أبي أنس, عن قتادة, عن شيبان, عن عن مسند
من يسقط سيفي فجعل أحد, قال يوم مصافنا في وأنحن النعاس

وأالحاكم وأالنسائي الترمذي روأاه وأآخذه. وأقد وأيسقط وأآخذه يدي
طلحة, أبي أنس, عن ثابت, عن سلمة, عن بن حماد حديث من

إل أحد يومئذ منهم وأما أنظر وأجعلت أحد يوم رأسي قال, رفعت
صاحيح, وأقال: حسن الترمذي النعاس, لفظ من حجفته تحت يميل

ًا, عن النسائي وأروأاه الحارثا, بن خالد المثنى, عن بن محمد أيض
قال: أنس حميد, عن عن عدي, كلهما أبي ابن قتيبة, عن أبي عن
ِوأي النعاس, الحديث, وأهكذا عليه ألقي فيمن طلحة: كنت أبو قال ُر
الله أبوعبد البيهقي: حدثنا وأقال عوف بن الرحمن وأعبد الزبير عن
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بن محمد يعقوب, حدثنا بن محمد الحسين أبو الحافظ, أخبرني

المخزوأمي, المبارك بن الله عبد بن محمد الثقفي, حدثنا إسحاق
مالك بن أنس قتادة, حدثنا عن شيبان محمد, حدثنا بن يونس حدثنا

فجعل أحد يوم مصافنا في وأنحن النعاس قال: غشينا طلحة أبا أن
وأآخذه. قال: وأالطائفة وأيسقط وأآخذه يدي من يسقط سيفي
وأأخذله وأأرعنه قوم أجبن أنفسهم ِإل هم لهم ليس المنافقون الخرى

َذبة هم ِإنما الجاهلية} أي ظن الحق غير بالله {يظنون للحق أهل َك
كلم من وأكأنها الزيادة بهذه روأاه هكذا وأجل عز الله في وأريب شك

أنزل يقول: {ثم وأجل عز الله قال, فإن كما وأهو الله رحمه قتادة
ًا أمنة الغم بعد من عليكم أهل منكم} يعني طائفة يغشى نعاس
عز الله بأن الجازمون وأهم الصادق وأالتوكل وأالثبات وأاليقين اليمان

قد قال: {وأطائفة مأموله, وألهذا له وأينجز رسوله سينصر وأجل
وأالجزع القلق من النعاس ليغشاهم أنفسهم} يعني أهمتهم

الَية في قال الجاهلية} كما ظن الحق غير بالله {يظنون وأالخوف
أهليهم إلى وأالمؤمنون الرسول ينقلب لن أن ظننتم {بل الخرى

ًا} إلى ظهروأا لما المشركين أن اعتقدوأا هؤلء الَية, وأهكذا آخر أبد
ِلسلم وأأن الفيصلة أنها الساعة تلك أهل شأن وأأهله, وأهذا باد قد ا

هذه لهم تحصل الفظيعة المور من أمر حصل ِإذا وأالشك الريب
الحال تلك {يقولون} في أنهم عنهم تعالى أخبر الشنيعة, ثم الظنون

لله كله المر إن تعالى: {قل شيء} فقال من المر من لنا {هل
أنفسهم في أخفوه ما فسر لك} ثم يبدوأن ل ما أنفسهم في يخفون
يسروأن ههنا} أي قتلنا ما شيء المر من لنا كان لو {يقولون بقوله
ِإسحاق: ابن وأسلم. قال عليه الله صالى الله رسول عن المقالة هذه

الله عبد أبيه, عن الزبير, عن بن الله عبد بن عباد بن يحيى فحدثني
الله صالى الله رسول مع رأيتني الزبير: لقد الزبير, قال: قال بن

منا فما النوم علينا الله أرسل علينا الخوف اشتد حين وأسلم عليه
بن معتب قول لسمع إني الله صادره, قال: فو في ذقنه إل رجل من

قتلنا ما شيء المر من لنا كان يقول: لو كالحلم إل أسمعه ما قشير
المر من لنا كان لو {يقولون الله أنزل ذلك وأفي منه فحفظتها ههنا

الله حاتم. قال أبي ابن معتب, روأاه ههنا} لقول قتلنا ما شيء
إلى القتل عليهم كتب الذين لبرز بيوتكم في كنتم لو تعالى: {قل

عنه محيد ل حتم وأحكم وأجل عز الله قدره قدر هذا مضاجعهم} أي
وأليمحص صادوأركم في ما الله تعالى: {وأليبتلي منه, وأقوله مناص وأل
من الخبيث ليميز عليكم جرى بما يختبركم قلوبكم} أي في ما
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وأالفعال القوال في للناس المنافق من المؤمن أمر وأيظهر الطيب
السرائر من الصدوأر في يختلج بما الصدوأر} أي بذات عليم {وأالله

الجمعان التقى يوم منكم تولوا الذين تعالى: {إن قال وأالضمائر, ثم
السابقة ذنوبهم ببعض كسبوا} أي ما ببعض الشيطان استزلهم ِإنما
ِإن بعض قال كما ِإن بعدها الحسنة الحسنة ثواب من السلف:  من وأ

عنهم} أي الله عفا {وألقد تعالى قال بعدها, ثم السيئة السيئة جزاء
الذنب يغفر حليم} أي غفور الله {إن الفرار من منهم كان عما

شأن في عمر ابن حديث تقدم عنهم, وأقد وأيتجاوأز خلقه عن وأيحلم
عند عنهم عفا من مع عنه عفا قد الله وأأن أحد يوم وأتوليه عثمان

ِلمام ههنا, قال ذكره عنكم} وأمناسب الله عفا {وألقد قوله أحمد: ا
شقيق, قال: عاصام, عن زائدة, عن عمروأ, حدثنا بن معاوأية حدثنا
أراك لي ما الوليد له فقال عقبة بن الوليد عوف بن الرحمن عبد لقي

أفر لم أني الرحمن: أبلغه عبد له فقال عثمان المؤمنين أمير جفوت
أترك وألم بدر عن أتخلف أحد: وألم يوم عاصام: يقول حنين, قال يوم
عثمان: أما عثمان, قال: فقال بذلك فأخبر عمر, قال: فانطلق سنة
عنه الله عفا قد بذنب يعيرني حنين, فكيف يوم أفر لم ِإني قوله
ِإن فقال استزلهم ِإنما الجمعان التقى يوم منكم تولوا الذين تعالى: {

إني قوله عنهم} وأأما الله عفا وألقد كسبوا ما ببعض الشيطان
ِإني يوم تخلفت الله صالى الله رسول بنت رقية أمرض كنت بدر, ف

عليه الله صالى الله رسول لي ضرب وأقد ماتت حتى وأسلم عليه
بسهم وأسلم عليه الله صالى الله رسول له ضرب بسهم, وأمن وأسلم

ِإني عمر سنة تركت ِإني قوله شهد, وأأما فقد هو, فأته وأل أطيقها ل ف
بذلك. فحدثه

َها ّي أ
َ َي ِذيَن **  ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُنو ُكو ِذيَن َت ّل ْا َكا َفُروأ ْا َك ُلو َقا ِهْم َوأ ِن َوا َذا ِلْخ ِإ

ْا ُبو ْوأ الْرِض ِفي َضَر ْا َأ ُنو ْو ُغّزى َكا ْا ّل ُنو َنا َكا َد ْن ْا َما ِع ُتو ْا َوأَما َما ُلو ِت ُق
َعَل َيْج ّلُه ِل ِلَك ال ًة َذ ِهْم ِفي َحْسَر ِب ُلو ّلُه ُق ِيـي َوأال ُيِميُت ُيْح ّلُه َوأ ِبَما َوأال

ُلوَن ْعَم ٌءر َت ِئْن َبِصي َل َوأ ُتْم *   ْل ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل ْوأ ال ّتْم َأ ٌءة ُم ِفَر ْغ ِه ّمَن َلَم ّل ال
ٌءة ٌءر َوأَرْحَم ْي ُعوَن ّمّما َخ ِئْن َيْجَم َل َوأ ّتْم *   ْوأ ّم ُتْم َأ ْل ِت َلى ُق  ُتْحَشُروأَن الله ِل

اعتقادهم في الكفار مشابهة عن المؤمنين عباده تعالى ينهى   
السفار في ماتوا الذين إخوانهم عن قولهم عليه الفاسد, الدال
تعالى: أصاابهم, فقال ما أصاابهم لما ذلك تركوا كانوا وأالحروأب, لو

عن لخوانهم} أي وأقالوا كفروأا كالذين تكونوا ل آمنوا الذين أيها {يا
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{أوأ وأنحوها للتجارة سافروأا الرض} أي في ضربوا {إذا إخوانهم

{ما البلد في عندنا} أي كانوا {لو الغزوأ في كانوا غزى} أي كانوا
وأقوله الغزوأ في قتلوا السفر, وأما في ماتوا ما قتلوا} أي وأما ماتوا

العتقاد هذا خلق قلوبهم} أي في حسرة ذلك الله تعالى: {ليجعل
ًا تعالى قال وأقتلهم, ثم موتهم على حسرة ليزدادوأا نفوسهم في رد

المر, وأل يرجع وأإليه الخلق بيده وأيميت} أي يحيي {وأالله عليهم
وأل أحد عمر في يزاد وأقدره, وأل بمشيئته إل أحد يموت وأل أحد يحيا

بصير} أي تعملون بما {وأالله وأقدره بقضائه إل شيء منه ينقص
شيء, أمورهم من عليه يخفى خلقه, ل جميع في نافذ وأبصره علمه
الله من لمغفرة متم أوأ الله سبيل في قتلتم تعالى: {وألئن وأقوله

الله سبيل في القتل أن هذا يجمعون} تضمن مما خير وأرحمة
ًا, وأسيلة وأالموت خير وأرضوانه, وأذلك وأعفوه الله رحمة نيل إلى أيض

من كل بأن تعالى أخبر الفاني, ثم حطامها َجْمع الدنيا في البقاء من
إن بعمله وأجل, فيجزيه عز الله إلى وأمرجعه فمصيره قتل أوأ مات
ًا ًا فخير, وأإن خير للى قتلتم أوأ متم تعالى: {وألئن فشر, فقال شر
تحشروأن}. الله

ِبَما َف ٍة **  ِه ّمَن َرْحَم ّل ُهْم ِلنَت ال ْو َل َل ْنَت َوأ ًا ُك ّظ ِليَظ َف ْلِب َغ َق ْل ْا ا ْنَفّضو َ ل
ِلَك ِمْن ْو ْعُف َح ُهْم َفا ْن ِفْر َع ْغ َت ُهْم َوأاْس ُهْم َل ِوأْر ِر ِفي َوأَشا َذا الْم ِإ َعَزْمَت َف

ّكْل َو َت َلى َف ِه َع ّل ّلَه ِإّن ال ِليَن ُيِحّب ال ّك َو َت ْلُم ِإن ا ُكُم *   ّلُه َينُصْر َ ال َفل
ِلَب ُكْم َغا ِإن َل ُكْم َوأ ْل ُذ ِذي َذا َفَمن َيْخ ّل ُكم ا ِه ّمْن َينُصُر ِد ْع َلى َب َع ِه َوأ ّل ال

ّكِل َو َت َي ْل ُنوَن َف ْؤِم ْلُم َوأَما ا ِبّي َكاَن *   َن ُغّل َأْن ِل ُلْل َوأَمن َي ْغ ْأِت َي َغّل ِبَما َي
ْوَم ِة َي َياَم ِق ْل ّفَى ُثّم ا َو ْفٍس ُكّل ُت َبْت ّما َن ُهْم َكَس َ َوأ َلُموَن ل ْظ َفَمِن ُي َأ   *
َع َب ّت َواَن ا ِه ِرْض ّل َء َكَمن ال ِه ّمَن ِبَسْخٍط َبآ ّل ُه ال َوأا ْأ ّنُم َوأَم َه ْئَس َج ِب ْلَمِصيُر َوأ ا

ُهْم ٌءت *   َد َدَرَجا ِه ِعن ّل ّلُه ال ٌءر وأال ُلوَن ِبَما َبِصي ْعَم ْد َي َق َل ّلُه َمّن *   َلى ال َع
ِنيَن ْلُمؤِم ْذ ا َعَث ِإ ِهْم َب ً ِفي ِهْم ّمْن َرُسول ُفِس ْن ْا َأ ُلو ْت ِهْم َي ْي َل ِه َع ِت َيا ِهْم آ ّكي ُيَز َوأ
ُهُم ّلُم َع ُي َتاَب َوأ ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح ِإن َوأا ْا َوأ ُنو ْبُل ِمن َكا ِبيٍن َضلٍل َلِفي َق  ّم

ًا تعالى يقول    ًا مخاطب ألن فيما المؤمنين وأعلى عليه رسوله, ممتن
لهم لزجره, وأأطاب لمره, التاركين المتبعين أمته على قلبه به

ًا, لهم جعلك شيء لهم} أي: أي لنت الله من رحمة {فبما لفظه لين
لهم} لنت الله من رحمة {فبما قتادة وأبهم, وأقال بك الله رحمة لول

بالمعرفة تصلها صالة, وأالعرب لهم, وأما لنت الله من فبرحمة يقول
قليل} وأهكذا كقوله: {عما ميثاقهم} وأبالنكرة نقضهم {فبما كقوله
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الله, وأقال من برحمة لهم} أي لنت الله من رحمة قال: {فبما ههنا

به, الله بعثه وأسلم عليه الله صالى محمد خلق هذا البصري الحسن
من رسول جاءكم تعالى: {لقد بقوله شبيهة الكريمة الَية وأهذه

رحيم} رؤوأف بالمؤمنين عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم
زياد, بن محمد بقية, حدثنا حيوة, حدثنا أحمد: حدثنا المام وأقال

ْبراني راشد أبو حدثني وأقال: الباهلي أمامة أبو بيدي قال: أخذ الُح
من إن أمامة أبا «يا فقال وأسلم عليه الله صالى الله رسول بيدي أخذ

كنت تعالى: {وألو قال أحمد, ثم به قلبه» تفرد لي يلين من المؤمنين
ًا به الغليظ, وأالمراد حولك} وأالفظ من نفضوا ل القلب غليظ فظ
سيء كنت لو القلب} أي {غليظ ذلك بعد لقوله الكلم غليظ ههنا

الله وأتركوك, وألكن عنك نفضوا ل عليهم القلب الكلم, قاسي
ًا لهم جانبك عليك, وأألن جمعهم بن الله عبد قال لقلوبهم, كما تأليف

الكتب في وأسلم عليه الله صالى الله رسول صافة أرى عمروأ: «إني
يجزي وأل السواق في صاخاب غليظ, وأل بفظ, وأل ليس إنه المتقدمة

بن محمد إسماعيل أبو وأيصفح», وأقال يعفو السيئة, وألكن بالسيئة
عبد بن عمار الدارمي, حدثنا عبيد بن بشر الترمذي: أنبأنا إسماعيل
الله رضي عائشة مليكة, عن أبي ابن عن المسعودي عن الرحمن

أمرني الله «إن وأسلم عليه الله صالى الله رسول قالت: قال عنها
قال غريب. وألهذا الفرائض» حديث بإقامة أمرني كما الناس بمداراة

كان المر} وألذلك في وأشاوأرهم لهم وأاستغفر عنهم تعالى: {فاعف
حدثا إذا المر في أصاحابه يشاوأر وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ًا بدر يوم شاوأرهم يفعلونه, كما فيما لهم أنشط ليكون لقلوبهم تطييب

بنا استعرضت الله, لو رسول العير, فقالوا: يا إلى الذهاب في
لسرنا الغماد برك إلى بنا سرت معك, وألو لقطعناه البحر عرض

وأربك أنت لموسى: إذهب موسى قوم قال كما لك نقول معك, وأل
يديك, معك, وأبين اذهب, فنحن نقول قاعدوأن: وألكن هنا ها إنا فقاتل
ًا مقاتلون, وأشاوأرهم شمالك يمينك, وأعن وأعن يكون أين أيض

ْعنق عمروأ بن المنذر أشار المنزل, حتى إلى ليموت, بالتقدم الُم
إلى يخرج أوأ المدينة في يقعد أن في أحد في القوم. وأشاوأرهم أمام

يوم وأشاوأرهم إليهم إليهم, فخرج بالخروأج جمهورهم العدوأ, فأشار
ذلك عامئذ, فأبى المدينة ثمار بثلث الحزاب مصالحة في الخندق

ذلك, وأشاوأرهم عبادة, فترك بن وأسعد معاذ بن سعد السعدان عليه
الصديق: له المشركين. فقال ذراري على يميل أن في الحديبية يوم
قال, وأقال ما إلى معتمرين, فأجابه جئنا وأإنما أحد لقتال نجىء لم إنا
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معشر علّي «أشيروأا الفك قصة في وأسلم عليه الله صالى

على علمت ما الله وأرموهم, وأايم أهلي أبنوا قوم في المسلمين
ًا» إل عليه علمت ما وأالله ؟ بمن وأأبنوهم سوء من أهلي خير

ًا وأاستشار صالى عنها. فكان الله رضي عائشة فراق في وأأسامة علي
الفقهاء اختلف وأقد وأنحوها الحروأب في يشاوأرهم وأسلم عليه الله
ًا ذلك كان هل ًا الندب باب من أوأ عليه وأاجب على ؟ لقلوبهم تطييب

بن محمد جعفر أبو مستدركه: أنبأنا في الحاكم قال قولين. وأقد
بن سعيد بمصر, حدثنا العلف أيوب بن يحيى البغدادي, حدثنا محمد

عباس ابن دينار, عن بن عمروأ عيينة, عن بن سفيان مريم, أنبأنا أبي
الله رضي وأعمر بكر أبو المر} قال في تعالى: {وأشاوأرهم قوله في

روأاه يخرجاه, وأكذا الشيخين, وألم شرط على قال: صاحيح عنهما, ثم
وأعمر, بكر أبي في قال: نزلت عباس ابن عن صاالح أبي عن الكلبي

ّيي وأكانا وأوأزيريه, وأأبوي وأسلم عليه الله صالى الله رسول حوار
عن الحميد عبد أحمد: حدثناوأكيع, حدثنا المام روأى المسلمين, وأقد

الله صالى الله رسول أن غنم بن الرحمن عبد حوشب, عن بن شهر
ما مشورة في اجتمعنا «لو وأعمر بكر لبي وأسلم, قال عليه

قال: سئل طالب أبي بن علي عن مردوأيه ابن خالفتكما» وأروأى
أهل «مشاوأرة فقال ؟ العزم عن وأسلم عليه الله صالى الله رسول
شيبة, أبي بن بكر أبو ماجه: حدثنا ابن قال اتباعهم» وأقد ثم الرأي
أبي عمير, عن بن الملك عبد شيبان, عن عن بكير بن يحيى حدثنا
قال وأسلم عليه الله صالى النبي عن هريرة أبي عن سلمة

من النسائي وأالترمذي, وأحسنه داوأد أبو مؤتمن» وأروأاه «المستشار
ماجه: حدثنا ابن قال هذا. ثم من بأبسط عمير بن الملك عبد حديث

العمش, شريك, عن عن عامر بن أسود شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو
صالى الله رسول قال: قال مسعود ابن عن الشيباني عمروأ أبي عن
ًا: حدثنا به. وأقال مؤتمن» تفرد «المستشار وأسلم عليه الله أبو أيض

أبي ابن عن هاشم بن وأعلي زائدة أبي بن زكريا بن يحيى بكر, حدثنا
عليه الله صالى الله رسول جابر, قال: قال الزبير, عن أبي ليلى, عن

ًا. وأقوله به عليه» تفرد فليشر أخاه أحدكم استشار «إذا وأسلم أيض
المر في شاوأرتهم إذا الله} أي على فتوكل عزمت تعالى: {فإذا

المتوكلين} وأقوله يحب الله {إن فيه الله على فتوكل عليه وأعزمت
الذي ذا فمن يخذلكم وأإن لكم غالب فل الله ينصركم تعالى: {إن

كما الَية المؤمنون} وأهذه فليتوكل الله وأعلى بعده من ينصركم
الحكيم} ثم العزيز الله عند من إل النصر قوله: {وأما من تقدم
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المؤمنون} وأقوله فليتوكل الله {وأعلى عليه, فقال بالتوكل أمرهم

وأالحسن وأمجاهد عباس ابن يغل}, قال أن لنبي كان تعالى: {وأما
أبي, حاتم: حدثنا أبي ابن يخون. وأقال أن لنبي ينبغي وأاحد: ما وأغير
بن سفيان عن الفزاري إسحاق أبو وأاضح, حدثنا بن المسيب حدثنا

بدر يوم قطيفة قال: فقدوأا عباس ابن عكرمة, عن عن خصيف
الله أخذها, فأنزل وأسلم عليه الله صالى الله رسول فقالوا: لعل

بن محمد جرير: حدثنا ابن يخون. وأقال يغّل} أي أن لنبي كان {وأما
خصيف, زياد, حدثنا بن الواحد عبد حدثنا الشوارب أبي بن الملك عبد

أن لنبي كان {وأما الَية هذه أن عباس ابن مقسم, حدثني حدثنا
الناس: بعض بدر, فقال يوم فقدت حمراء قطيفة في يغل} نزلت

لنبي كان {وأما الله ذلك, فأنزل في أخذها, فأكثروأا الله رسول لعل
داوأد أبو روأاه القيامة} وأكذا يوم غل بما يأت يغلل وأمن يغّل أن

ًا وأالترمذي به. وأقال زياد بن الواحد عبد قتيبة, عن عن جميع
يعني مقسم خصيف, عن بعضهم, عن غريب, وأروأاه الترمذي: حسن

العلء, عن بن عمروأ أبي طريق من مردوأيه ابن مرسلً, وأروأى
الله صالى الله رسول المنافقون قال: اتهم عباس ابن مجاهد, عن

يغّل} أن لنبي كان تعالى: {وأما الله فقد, فأنزل بشيء وأسلم عليه
له تنزيه تقدم, وأهذا ما نحو عباس ابن عن وأجه غير من وأروأي

المانة أداء في الخيانة وأجوه جميع من عليه وأسلمه الله صالوات
كان {وأما عباس ابن عن العوفي ذلك. وأقال وأغير الغنيمة وأقسم

ًا. وأكذا وأيترك السرايا لبعض يقسم بأن يغل} أي أن لنبي قال بعض
يترك يغل} بأن أن لنبي كان {وأما إسحاق بن محمد الضحاك. وأقال

وأطاوأس البصري الحسن أمته. وأقرأ يبلغه فل إليه أنزل ما بعض
وأقال يخان أي الياء يغل} بضم أن لنبي كان {وأما وأالضحاك وأمجاهد

بعض غل بدر, وأقد يوم الَية هذه أنس: نزلت بن وأالربيع قتادة
هذه فسر أنه بعضهم عن حكى عنهما, ثم جرير ابن أصاحابه. روأاه

غل بما يأت يغلل تعالى: {وأمن قال بالخيانة, ثم يتهم بمعنى القراءة
يظلمون} وأهذا ل وأهم كسبت ما نفس كل توفى ثم القيامة يوم

ًا ذلك عن بالنهي السنة وأردت أكيد, وأقد وأوأعيد شديد تهديد في أيض
زهير الملك, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام متعددة, قال أحاديث

يسار, بن عطاء عقيل, عن بن محمد بن الله عبد عن محمد ابن يعني
قال وأسلم عليه الله صالى النبي الشجعي, عن مالك أبي عن

في جارين الرجلين الرض, تجدوأن من ذراع الله عند الغلول «أعظم
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ًا, فإذا صااحبه حظ من أحدهما فيقطع ـ الدار في أوأ ـ الرض ذراع

القيامة». يوم إلى أرضين سبع من طوقه اقتطعه
ابن داوأد, حدثنا بن موسى أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

جبير بن الرحمن عبد يزيد, عن بن وأالحارثا هبيرة ابن لهيعة, عن
صالى الله رسول يقول: سمعت شداد بن المستورد قال: سمعت

ً لنا وألي «من يقول وأسلم عليه الله فليتخذ منزل له وأليس عمل
ً ًا, أوأ فليتخذ خادم له ليس فليتزوأج, أوأ زوأجة له ليست أوأ منزل خادم

ًا أصااب دابة, وأمن فليتخذ دابة له ليست غال» فهو ذلك سوى شيئ
آخر, وأسياق آخر بسند داوأد أبو روأاه أحمد. وأقد المام روأاه هكذا

المعافى, حدثنا الرقي, حدثنا مروأان بن موسى فقال: حدثنا
بن المستورد نفير, عن بن جبير يزيد, عن بن الحارثا عن الوأزاعي

«من يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول شداد, قال: سمعت
ً لنا كان فليكتسب خادم له يكن لم زوأجة, فإن فليكتسب عامل

ًا, فإن ًا» قال: قال فليكتسب مسكن له يكن لم خادم بكر: أبو مسكن
فهو ذلك غير اتخذ «من وأسلم, قال عليه الله صالى النبي أن أخبرت

جعفر الله: روأاه رحمه المزي الحافظ شيخنا سارق». قال أوأ ـ غال
الرحمن عبد مروأان: فقال: عن بن موسى عن الفريابي محمد بن
بالصواب. أشبه نفير, وأهو بن جبير بدل جبير بن

بن حفص كريب, حدثنا أبو جرير: حدثنا ابن قال آخر) ـ حديث(  
عكرمة, عن عن حميد بن حفص القمي, حدثنا يعقوب بشر, حدثنا

أعرفن «ل وأسلم عليه الله صالى الله رسول عباس, قال: قال ابن
يا محمد ثغاء, فينادي: يا لها شاة يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم

ًا الله من لك أملك محمد, فأقول: ل أعرفن بلغتك, وأل قد شيئ
ً يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم يا محمد رغاء, فيقول: يا له جمل

ًا الله من لك أملك محمد, فأقول: ل أعرفن بلغتك, وأل قد شيئ
ًا يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم محمد, يا ينادي: يا حمحمة له فرس

ًا, قد الله من لك أملك محمد. فأقول: ل أعرفن بلغتك. وأل شيئ
ًا يحمل القيامة يوم يأتي أحدكم يا محمد ينادي: يا أدم من َقْشع

ًا الله من لك أملك محمد, فأقول: ل من أحد يروأه بلغتك» لم قد شيئ
الستة. الكتب أهل

سمع الزهري عن سفيان أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
الله رسول الساعدي: قال: استعمل حميد أبو يقول: حدثنا عروأة
ً وأسلم عليه الله صالى على اللتبية ابن له يقال الزد من رجل

صالى الله رسول لي. فقام أهدي وأهذا لكم فقال: هذا الصدقة, فجاء
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فيجي نبعثه العامل بال «ما فقال المنبر على وأسلم عليه الله

فينظر وأأمه أبيه بيت في جلس لي: أفل أهدي وأهذا لكم فيقول: هذا
منها منكم أحد يأتي ل بيده محمد نفس وأالذي ؟ ل أم إليه أيهدى
ًا كان رقبته, إن على القيامة يوم به جاء إل بشيء رغاء, أوأ له بعير
إبطيه: ثم عفرة رأينا حتى يديه رفع تيعر» ثم شاة خوار, أوأ لها بقرة
ًا, وأزاد هل «اللهم قال حميد: أبو فقال عروأة بن هشام بلغت» ثلث

حديث من ثابت, أخرجاه بن زيد وأاسألوا بأذني وأسمعته بعيني بصرته
وأجه غير ثابت, وأمن بن زيد البخاري: وأاسألوا عيينة, وأعند بن سفيان

عروأة, به. عن عروأة, كلهما بن هشام عن طريق الزهري, وأمن عن
عيسى, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

أبي عن الزبير بن عروأة عن سعيد بن يحيى عن عياش بن إسماعيل
العمال « هدايا قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن حميد

السناد, وأكأنه ضعيف أحمد, وأهو أفراد من الحديث غلول» وأهذا
أعلم. قبله, وأالله الذي من مختصر

أبو الحكام: حدثنا كتاب في الترمذي عيسى أبو قال آخر) ـ حديث(  
بن المغيرة الوأدي, عن يزيد بن داوأد عن أسامة أبو كريب, حدثنا

رسول جبل, قال: بعثني بن معاذ حازم, عن أبي بن قيس شبل, عن
أثري في أرسل سرت اليمن, فلما إلى وأسلم عليه الله صالى الله

ًا تصيبن ل ؟ إليك بعثت لم «أتدري فرددت, فقال فإنه إذني بغير شيئ
فامض دعوتك القيامة} لهذا يوم غل بما يأت يغلل {وأمن غلول

الوجه, وأفي هذا من إل نعرفه ل غريب حسن حديث لعملك» هذا
حميد وأأبي شداد بن وأالمستورد وأبريدة عميرة بن عدي عن الباب
.عمر وأابن

أبو علية, حدثنا بن إسماعيل أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
جرير, عن بن عمر بن زرعة أبي التيمي, عن سعيد بن يحيى حيان
ًا وأسلم عليه الله صالى الله رسول فينا هريرة, قال: قام أبي يوم

يوم يجيء أحدكم قال: للفين أمره, ثم وأعظم فعظمه الغلول فذكر
أغثني, الله رسول رغاء, فيقول: يا له بعير رقبته على القيامة

ًا الله من لك أملك فأقول: ل يجيء أحدكم ألفين أبلغتك, ل قد شيئ
الله رسول حمحمة, فيقول: يا لها فرس رقبته على القيامة يوم

ًا الله من لك أملك أغثني, فأقول: ل أحدكم ألفين أبلغتك, ل قد شيئ
أغثني, الله رسول فيقول: يا تخنق رقاع رقبته على القيامة يوم يجي

ًا الله من لك أملك فأقول: ل يجيء أحدكم ألفين أبلغتك, ل قد شيئ
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أغثني, فأقول: الله رسول صاامت, فيقول: يا رقبته على القيامة يوم

ًا الله من لك أملك ل به. حيان أبي حديث من بلغتك» أخرجاه قد شيئ
إسماعيل عن سعيد بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

قال: قال الكندي عميرة بن عدي عن قيس خالد, حدثني أبي بن
منكم لنا عمل من الناس أيها «يا وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ً ًا منه فكتمنا عمل القيامة» يوم به يأتي غل فوقه, فهو فما مخيط

عبادة بن سعيد مجالد: هو قال ـ أسود النصار من رجل قال: فقام
«وأما عملك. قال عني الله, اقبل رسول فقال: يا ـ إليه انظر كأني
الَن, ذاك أقول «وأأنا وأكذا, قال تقول: كذا ؟» قال: سمعتك ذاك
أخذه, منه أوأتي وأكثيره, فما بقليله فليجيء عمل على استعملناه من
عن طرق من داوأد وأأبو مسلم روأاه انتهى» وأكذا عنه نهي وأما

به. خالد أبي بن إسماعيل
إسحاق أبي عن معاوأية أبو أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  

عن رافع أبي آل من رجل منبوذ جريج, حدثني ابن الفزاري, عن
رسول رافع, قال: كان أبي رافع, عن أبي بن الله ُعبيد بن الفضل

عبد بني إلى ذهب ربما العصر صالى إذا وأسلم عليه الله صالى الله
رافع: فبينما أبو المغرب, قال ينحدر حتى معهم فيتحدثا الشهل
ًا وأسلم عليه الله صالى الله رسول مر المغرب, إذ إلى مسرع

وأتأخرت ذرعي في لك» مرتين, فكبر لك, أف «أف بالبقيع, فقال
ًا قال: قلت: أحدثت ؟» امش «مالك يريدني, فقال أنه وأظننت حدث
ْفت ذاك» ؟ «وأما الله, قال يارسول ّف هذا ل, وألكن« بي, قال قلت: أ

ًا بعثته فلن قبر من مثلها الَن فدرع نمرة فغل فلن آل على ساعي
».نار

بن الله عبد أحمد: حدثنا المام بن الله عبد قال آخر) ـ حديث(  
عن السود بن عبيدة حدثنا ـ بمكة وأكان ـ المفلوج الكوفي سالم

بن عبادة ناجد, عن بن ربيعة صاادق, عن أبي الوليد, عن بن القاسم
الوبرة يأخذ وأسلم عليه الله صالى الله رسول الصامت, قال: كان

لحدكم, ما مثل إل فيه «مالي يقول ثم المغنم من البعير جنب من
الخيط القيامة, أدوأا يوم صااحبه على خزي الغلول فإن وأالغلول إياكم

وأالبعيد, في القريب الله سبيل في ذلك, وأجاهدوأا فوق وأما وأالمخيط
به الله لينجي الجنة, إنه أبواب من باب الجهاد وأالسفر, فإن الحضر

تأخذكم وأل وأالبعيد القريب في الله حدوأد وأالغم, وأأقيموا الهم من
به. المفلوج عن بعضه ماجه ابن روأى لئم» وأقد لومة الله في
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جده, قال: قال أبيه, عن شعيب, عن بن عمروأ عن آخر) ـ حديث(  

وأالمخيط, فإن الخياط «ردوأا وأسلم عليه الله صالى الله رسول
».القيامة يوم أهله على وأشنار وأنار عار الغلول

جرير شيبة, حدثنا أبي بن عثمان حدثنا داوأد أبو قال آخر) ـ حديث(  
النصاري, قال: بعثني مسعود أبي الجهم, عن أبي مطرف, عن عن

ًا, ثم وأسلم عليه الله صالى الله رسول مسعود أبا « انطلق قال ساعي
له الصدقة إبل من بعير ظهرك على تجيء القيامة يوم ألفينك ل

ًا» غللته رغاء, قد ًا أنطلق, قال ل قال: إذ به أكرهك», تفرد ل «إذ
.داوأد أبو

بن أحمد بن محمد مردوأيه: أنبأنا بن بكر أبو قال آخر) ـ حديث(  
بن الحميد عبد شيبة, أنبأنا أبي بن عثمان بن محمد إبراهيم, أنبأنا

عن بريدة ابن مرثد, عن بن علقمة عن أبان بن أحمد صاالح, أنبأنا
ُيْرمى الحجر «إن وأسلم, قال عليه الله صالى النبي أبيه, عن في به ل

ًا سبعين فيهوي جهنم فيقذف بالغلول قعرها, وأيؤتى يبلغ ما خريف
غل بما يأت يغلل {وأمن قوله به, فذلك ائت غل لمن يقال ثم معه
القيامة}». يوم

القاسم, حدثنا بن هاشم أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
الله عبد زميل, حدثني أبو الحنفي سماك عمار, حدثني بن عكرمة

أقبل خيبر يوم كان الخطاب, قال: لما بن عمر عباس, حدثني بن
شهيد فقالوا: فلن وأسلم عليه الله صالى الله رسول أصاحاب من نفر

رسول شهيد, فقال رجل, فقالوا: فلن على أتوا شهيد, حتى وأفلن
أوأ ـ غلها بردة في النار في رأيته إني «كل وأسلم عليه الله صالى الله

الخطاب ابن «يا وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال ـ» ثم عباءة
المؤمنون». قال: إل الجنة يدخل ل الناس: إنه في فناد اذهب

روأاه المؤمنون, وأكذا إل الجنة يدخل ل إنه فناديت: أل فخرجت
الترمذي: به. وأقال عمار بن عكرمة حديث من وأالترمذي مسلم
صاحيح. حسن

الموي, حدثنا يحيى بن سعيد جرير: حدثنا ابن قال آخر) ـ حديث(  
صالى الله رسول أن عمر ابن عن نافع عن سعيد بن يحيى أبي, حدثنا

ًا, فقال: إياك عبادة بن سعد بعث وأسلم عليه الله أن سعد يا مصدق
به, أجيء وأل آخذه رغاء». قال: ل له تحمله ببعير القيامة يوم تجيء

نحوه. به نافع عن الله عبيد طريق من روأاه ثم فأعفاه
بن العزيز عبد سعيد, حدثنا أبو أحمد: حدثنا قال آخر) ـ حديث(  

كان أنه الله عبد بن سالم عن زائدة بن محمد بن صاالح محمد, حدثنا
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رجل متاع في الروأم, فوجد أرض في الملك عبد بن مسلمة مع

الله عبد أبي الله, فقال: حدثني عبد بن سالم غلول, قال: فسأل
عليه الله صالى الله رسول أن عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن

ً متاعه في وأجدتم قال: «من وأسلم قال: وأأحسبه ـ فاحرقوه غلول
ًا, فيه فوجد السوق في متاعه قال: وأاضربوه» قال: فأخرج مصحف

ًا فسأل المديني بن علي روأاه بثمنه, وأكذا وأتصدق فقال: بعه سالم
َوأْردي, زاد محمد بن العزيز عبد حديث من وأالترمذي داوأد وأأبو ْدرا َت ال
الصغير الليثي وأاقد أبي عن الفزاري, كلهما إسحاق وأأبو داوأد أبو

وأالبخاري المديني بن علي قال به. وأقد زائدة بن محمد بن صاالح
الدارقطني: هذا, وأقال وأاقد أبي روأاية من منكر حديث وأغيرهما: هذا

هذا بمقتضى القول إلى ذهب فقط, وأقد سالم فتوى من أنه الصحيح
أصاحابه, وأقد من تابعه وأمن الله رحمه حنبل بن أحمد المام الحديث

عبيد, عن بن يونس إسحاق, عن أبي عن معاوأية عن الموي روأاه
فيه. ثم ما على فيحرق رحله يخرج أن الغال الحسن, قال: عقوبة

أبيه, عن عطاء, عن بن عثمان عن إسحاق أبي عن معاوأية عن روأى
أبو حد, وأخالفه دوأن وأيجلد فيحرق رحله يجمع علي, قال: الغال

بل الغال متاع يحرق فقالوا: ل وأالجمهور وأالشافعي وأمالك حنيفة
الله صالى الله رسول امتنع البخاري: وأقد مثله, وأقال تعزير يعزر
أعلم. متاعه, وأالله يحرق الغال, وألم على الصلة من وأسلم عليه

أحمد جرير: حدثني ابن قال عنه) ـ الله رضي عمر عن آخر حديث(  
عمروأ وأهب, أخبرني بن الله عبد وأهب, حدثني بن الرحمن عبد بن
بن الرحمن عبد بن الله عبد حدثه: أن جبير بن موسى أن الحارثا بن

هو تذاكر حدثه: أنه أنيس بن الله عبد حدثه: أن النصاري الحباب
ًا الخطاب بن وأعمر الله رسول قول تسمع الصدقة, فقال: ألم يوم
ًا منها غل «من الصدقة غلول ذكر حين وأسلم عليه الله صالى أوأ بعير
أنيس: بلى. وأروأاه بن الله عبد قال القيامة» ؟ يوم يحمله فإنه شاة
ّواد بن عمروأ عن ماجه ابن الموي به. وأروأاه وأهب بن الله عبد عن َس
قال: الحسن عبيد, عن بن يونس إسحاق, عن أبي معاوأية, عن عن

معاوأية, عن روأى فيه. ثم ما على وأيحرق رحله يخرج أن الغال عقوبة
قال: الغال علي أبيه, عن عطاء, عن بن عثمان إسحاق, عن أبي عن

حد. دوأن وأيجلد فيحرق رحله يجمع
أبي عن إسرائيل عامر, أنبأنا بن أسود أحمد: حدثنا المام وأقال  

تغير, قال: فقال أن بالمصاحف مالك, قال: أمر بن جبير عن إسحاق
ًا يغل أن منكم استطاع مسعود: من ابن غل من فليغله, فإنه مصحف
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ًا صالى الله رسول فم من قال: قرأت القيامة, ثم يوم به جاء شيئ
الله رسول في من أخذت ما سورة, أفأترك سبعين وأسلم عليه الله

شريك, عن عن تفسيره في وأكيع وأروأى ـ وأسلم عليه الله صالى
قال المصاحف بتحريق أمر إبراهيم, قال: لما مهاجر, عن بن إبراهيم

المصاحف, غلوا الناس عنه: ياأيها الله رضي مسعود بن الله عبد
به يأتي المصحف الغل القيامة, وأنعم يوم غل بما يأت غل من فإنه

جندب, قال: كان بن سمرة داوأد, عن أبو وأقال ـ القيامة يوم أحدكم
ً أمر غنيمة غنم إذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول في فينادي بلل

ًا رجل وأيقسمه, فجاء بغنائمهم, فيخمسه الناس, فيجيئون بعد يوم
من أصابنا مما كان الله, هذا رسول فقال: يا شعر من بزمام النداء

ً «أسمعت الغنيمة, فقال ًا بلل «فما قال: نعم. قال ؟ ينادي» ثلث
القيامة يوم به تجيء أنت «كل فقال إليه فاعتذر تجيء» ؟ أن منعك
منك». أقبله فلن

الله من بسخط باء كمن الله رضوان اتبع تعالى: {أفمن وأقوله  
فيما الله رضوان اتبع من يستوي ل المصير} أي وأبئس جهنم وأمأوأاه
عقابه, وأبيل من ثوابه, وأأجير وأجزيل الله رضوان فاستحق شرعه

يوم عنه, وأمأوأاه له محيد فل به وأألزم الله غضب استحق وأمن
القرآن, في كثيرة نظائر لها الَية المصير, وأهذه وأبئس جهنم القيامة
هو كمن الحق ربك من إليك أنزل أنما يعلم تعالى: {أفمن كقوله

ًا وأعدناه {أفمن أعمى}, وأكقوله ًا وأعد متعناه كمن لقيه فهو حسن
الله}, قال عند درجات تعالى: {هم قال الدنيا} الَية. ثم الحياة متاع

الشر وأأهل الخير أهل إسحاق: يعني بن وأمحمد البصري الحسن
في متفاوأتون وأالكسائي: منازل, يعني عبيدة أبو درجات, وأقال

تعالى: النار, كقوله في وأدركاتهم الجنة في وأدرجاتهم منازلهم
بما بصير تعالى: {وأالله قال عملوا} الَية, وألهذا مما درجات {وألكل

ًا يظلمهم إياها, ل وأسيوفيهم يعملون} أي ًا, بل يزيدهم وأل خير شر
المؤمنين على الله مّن تعالى: {لقد بعمله, وأقوله عامل كل يجازي

ً فيهم بعث إذ من ليتمكنوا جنسهم من أنفسهم} أي من رسول
آياته تعالى: {وأمن قال به, كما وأالنتفاع وأمجالسته وأسؤاله مخاطبته

ًا أنفسكم من لكم خلق أن جنسكم, من إليها} أي لتسكنوا أزوأاج
إله إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما تعالى: {قل وأقال

إنهم إل المرسلين من قبلك أرسلنا تعالى: {وأما وأاحد} الَية. وأقال
من أرسلنا {وأما تعالى السواق} وأقال في وأيمشون الطعام ليأكلون

ً إل قبلك معشر تعالى: {يا القرى} وأقال أهل من إليهم نوحي رجال
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يكون أن المتنان في أبلغ منكم} فهذا رسل يأتكم ألم وأالنس الجن

فهم في وأمراجعته مخاطبته يمكنهم بحيث منهم إليهم الرسول
القرآن آياته} يعني عليهم تعالى: {يتلو قال عنه, وألهذا الكلم

لتزكو المنكر عن وأينهاهم بالمعروأف يأمرهم {وأيزكيهم} أي
حال في به متلبسين كانوا الذي وأالخبث الدنس من وأتطهر نفوسهم
القرآن وأالحكمة} يعني الكتاب وأجاهليتهم, {وأيعلمهم شركهم

ضلل {لفي الرسول هذا قبل من قبل} أي من كانوا وأالسنة, {وأإن
ّين جلي ظاهر وأجهل غّي لفي مبين} أي أحد. لكل ب

َوأ َأ ُكْم َلّما **  ْت َب ٌءة َأصَاا َب ْد ّمِصي ُتْم َق ْب َها َأصَا ْي َل ْث ُتْم ّم ْل ّنَى ُق َذا َأ َو ُقْل َهـ ِمْن ُه
ِد ُكْم ِعن ُفِس ْن ّلَه ِإّن َأ َلَى ال ٍء ُكّل َع ٌءر َشْي ِدي َوأَمآ َق ُكْم *   َب ْوَم َأصَاا َقى َي َت ْل ا

َعاِن ْلَجْم ْذِن ا ِإ ِب ِه َف ّل َلَم ال ْع َي ِل ِنيَن َوأ ْؤِم ْلُم َلَم*   ا ْع َي ْل ِذيَن َوأ ّل ْا ا ُقو َف ِقيَل َنا َوأ
ُهْم ْا َل ْو َل َعا ْا َت ُلو ِت ِبيِل ِفي َقا ِه َس ّل ِوأ ال ْا َأ ُعو َف ْد ْا ا ُلو ْو َقا َلُم َل ْع ً َن َتال ِق

ُكْم َنا ْع َب ّت ّ ِر ُهْم ل ْف ُك ْل ٍذ ِل ِئ ْوَم ْقَرُب َي ُهْم َأ ْن ِليَماِن ِم ُلوَن ِل ُقو ِهم َي ِه َوا ْف َأ ّما ِب
ْيَس ِهْم ِفي َل ِب ُلو ّلُه ُق َلُم َوأال ْع ُتُموَن ِبَما َأ ْك ِذيَن َي ّل ْا *  ا ُلو ِهْم َقا ِن َوا ِلْخ

ْا ُدوأ َع َق ْو َوأ َنا َل ُعو َطا ُلوا َما َأ ِت ُءوأا ُقْل ُق ْدَر ُكُم َعْن َفا ُفِس ْن ْوَت َأ ْلَم ُتْم ِإن ا ْن ُك
ِقيَن ِد  صَاا

يوم منهم أصايب ما مصيبة} وأهي أصاابتكم تعالى: {أوألّما يقول   
بدر, فإنهم يوم مثليها} يعني أصابتم {قد منهم السبعين قتل من أحد

ًا, {قلتم سبعين قتيلً, وأأسروأا سبعين المشركين من قتلوا أنى أسير
ابن أنفسكم} قال عند من هو {قل هذا علينا جرى أين من هذا} أي

نوح, أبو ُقراد شيبة, حدثنا أبي بن بكر أبو أبي, أنبأنا حاتم: حدثنا أبي
ابن زميل, حدثني أبو الحنفي سماك عمار, حدثنا بن عكرمة حدثنا

العام من أحد يوم كان الخطاب, قال: لما بن عمر عباس, حدثني
منهم الفداء, فقتل أخذهم من بدر يوم صانعوا بما المقبل, عوقبوا

عنه, وأسلم عليه الله صالى الله رسول أصاحاب سبعون, وأفر
على الدم رأسه, وأسال على البيضة رباعيته, وأهشمت وأكسرت

أنى قلتم مثليها أصابتم قد مصيبة أصاابتكم {أوألّما الله وأجهه, فأنزل
المام روأاه الفداء. وأهكذا أنفسكم} بأخذكم عند من هو قل هذا

وألكن بإسناده نوح أبو ُقراد وأهو غزوأان بن الرحمن عبد عن أحمد
جرير: حدثنا ابن البصري, وأقال الحسن قال منه, وأهكذا بأطول

عن عون ابن عن علية ابن إسماعيل الحسين, حدثنا القاسم, حدثنا
َنيد عبيد, ح, قال عن محمد جرير, عن حجاج حسين: وأحدثني وأهو ُس

إلى جبريل عنه, قال: جاء الله رضي علي عبيدة, عن عن محمد عن
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صانع ما كره قد الله محمد, إن فقال: يا وأسلم عليه الله صالى النبي

أن أمرين: إما بين تخيرهم أن أمرك السارى, وأقد أخذهم في قومك
منهم يقتل أن على الفداء يأخذوأا أن أعناقهم, وأبين فتضرب يقدموا

الناس, فذكر وأسلم عليه الله صالى الله رسول عدتهم, قال: فدعا
فداءهم نأخذ أل وأإخواننا الله, عشائرنا رسول فقالوا: يا ذلك لهم

ما ذلك في عدتهم, فليس منا عدوأنا, وأيستشهد قتال على به فنتقوى
بدر, أهل أسارى رجلً, عدة سبعون أحد يوم منهم قال: فقتل ؟ نكره

عن الحفري داوأد أبي حديث من وأالترمذي النسائي روأاه وأهكذا
بن هشام سعيد, عن بن سفيان زائدة, عن أبي بن زكريا بن يحيى

غريب, ل الترمذي: حسن قال به, ثم سيرين بن محمد حسان, عن
هشام عن أسامة أبو زائدة, وأروأى أبي ابن حديث من إل نعرفه

عليه الله صالى النبي عبيدة, عن عن سيرين ابن عن نحوه, وأروأى
أنس بن وأالربيع جريج وأابن إسحاق بن محمد مرسلً. وأقال وأسلم

الله لرسول عصيانكم بسبب أنفسكم} أي عند من هو {قل وأالسدي
فعصيتم, مكانكم من تبرحوا ل أن أمركم حين وأسلم عليه الله صالى
يشاء ما يفعل قدير} أي شيء كل على الله {إن الرماة بذلك يعني

يوم أصاابكم تعالى: {وأما قال لحكمه, ثم معقب ل يريد ما وأيحكم
وأقتلهم عدوأكم يدي بين فراركم الله} أي فبإذن الجمعان التقى

وأقدره, وأله الله بقضاء لَخرين, كان وأجراحتهم منكم لجماعة
وألم وأثبتوا صابروأا الذين المؤمنين} أي {وأليعلم ذلك في الحكمة
الله سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وأقيل نافقوا الذين {وأليعلم يتزلزلوا

ً نعلم لو قالوا ادفعوا أوأ الله عبد أصاحاب بذلك تبعناكم} يعني ل قتال
رجال الطريق, فاتبعهم أثناء في معه رجعوا الذين سلول ابن أبي بن
قال وأالمساعدة, وألهذا وأالقتال الياب على يحرضونهم المؤمنين من
وأأبو وأالضحاك جبير بن وأسعيد وأعكرمة عباس ابن ادفعوا} قال {أوأ

الحسن المسلمين, وأقال سواد كثروأا وأالسدي: يعني وأالحسن صاالح
{لو قائلين غيره: رابطوا, فتعللوا بالدعاء, وأقال صاالح: ادفعوا بن

ً نعلم ًا تلقون أنكم نعلم لو مجاهد: يعنون تبعناكم} قال ل قتال حرب
محمد إسحاق: حدثني بن محمد قتالً. قال تلقون ل لجئناكم, وألكن

ّبان بن يحيى بن وأمحمد الزهري شهاب بن مسلم بن بن وأعاصام ح
معاذ, بن سعد بن عمروأ بن الرحمن عبد بن وأالحصين قتادة بن عمر

الله رسول علينا حدثا, قال: خرج قد علمائنا, كلهم من وأغيرهم
من رجل ألف في أحد إلى خرج حين يعني وأسلم عليه الله صالى

الله عبد عنه وأالمدينة, انحاز أحد بين بالشوط كان إذا أصاحابه, حتى
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وأعصاني, فخرج الناس, وأقال: أطاعهم بثلث سلول ابن أبي بن

اتبعه بمن فرجع ؟ الناس أيها ههنا أنفسنا نقتل علم ندري ما وأوأالله
بن الله عبد الريب, وأاتبعهم وأأهل النفاق أهل قومه من الناس من

ل أن الله أذكركم قوم يقول: يا سلمة بني أخو حرام بن عمروأ
أنكم نعلم عدوأكم, قالوا: لو من حضر عندما وأقومكم نبيكم تخذلوا

استعصوا قتال, فلما يكون أن نرى ل وألكن أسلمناكم ما تقاتلون
فسيغني الله أعداء الله عنهم, قال: أبعدكم النصراف إل وأأبوا عليه
عز الله وأسلم. قال عليه الله صالى الله رسول عنكم, وأمضى الله

أن علة به لليمان} استدلوا منهم أقرب يومئذ للكفر وأجل: {هم
الكفر, إلى أقرب حال في الحوال, فيكون به تتقلب قد الشخص

منهم أقرب يومئذ للكفر اليمان, لقوله: {هم إلى أقرب حال وأفي
قلوبهم} في ليس ما بأفواههم تعالى: {يقولون قال لليمان}. ثم

{لو هذا قولهم صاحته, وأمنه يعتقدوأن وأل القول يقولون أنهم يعني
ً نعلم ًا أن يتحققون تبعناكم} فإنهم ل قتال قد المشركين من جند

من أصايب ما بسبب المسلمين على يتحرقون بعيدة بلد من جاؤوأا
ل قتال بينهم كائن أنه المسلمين أضعاف بدر. وأهم يوم سراتهم

تعالى: قال يكتمون} ثم بما أعلم تعالى: {وأالله قال محالة. وألهذا
من سمعوا لو قتلوا} أي ما أطاعونا لو وأقعدوأا لخوانهم قالوا {الذين

قتل, قال من مع قتلوا ما الخروأج وأعدم القعود في عليهم مشورتنا
صاادقين} أي كنتم إن الموت أنفسكم عن فادرؤوأا تعالى: {قل الله
ل أنكم وأالموت, فينبغي القتل من الشخص به يسلم القعود كان إن

مشيدة, فادفعوا بروأج في كنتم وألو إليكم آت بد ل تموتون, وأالموت
عبد بن جابر عن مجاهد صاادقين. قال كنتم إن الموت أنفسكم عن

سلول. ابن أبي بن الله عبد في الَية هذه الله: نزلت

َ َوأل َبّن **  ِذيَن َتْحَس ّل ْا ا ُلو ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل ًا ال َوات ٌءء َبْل َأْم َيا َد َأْح ِهْم ِعن ّب َر
ُقوَن ِرِحيَن ُيْرَز َف ُهُم ِبَمآ *   َتا ّلُه آ ِه ِمن ال ِل ْبِشُروأَن َفْض َت َيْس ِذيَن َوأ ّل َلْم ِبا
ْا ُقو ْلَح ِهم َي ِهْم ّمْن ِب ِف ْل ّ َخ ٌءف َأل ْو ِهْم َخ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َوأل * َيْحَز

ْبِشُروأَن َت ٍة َيْس ْعَم ِن ِه ّمَن ِب ّل َفْضٍل ال َأّن َوأ ّلَه َوأ َ ال ُع ل ِنيَن َأْجَر ُيِضي ْؤِم ْلُم * ا
ِذيَن ّل ْا ا ُبو َتَجا ِه اْس ّل ِد ِمن َوأالّرُسوِل ل ْع ُهُم َمآ َب َب َقْرُح َأصَاا ْل ِذيَن ا ّل ِل

ْا ُنو ُهْم َأْحَس ْن ْا ِم َقو ّت ٌءر َوأا ٌءم َأْج ِظي ِذيَن َع ّل ُهُم َقاَل *  ا ّناُس َل ّناَس ِإّن ال ال
ْد ْا َق ُعو ُكْم َجَم ُهْم َل ْو ُهْم َفاْخَش َد ًا َفَزا ْا ِإيَمان ُلو َقا َنا َوأ ُب ّلُه َحْس ْعَم ال ِن َوأ

ِكيُل َو ْل ْا ا ُبو َل َق ْن َفا ٍة *   ْعَم ِن ِه ّمَن ِب ّل َفْضٍل ال ُهْم ّلْم َوأ ٌءء َيْمَسْس َو ْا ُس ُعو َب ّت َوأا
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َواَن ِه ِرْض ّل ّلُه ال ٍم َفْضٍل ُذوأ َوأال ِظي ّنَما َع ِإ ُكُم *   ِل َطاُن َذ ْي ّوُف الّش ُيَخ
ُه َء َيا ِل ْوأ َ َأ ُهْم َفل ُفو ُفوِن َتَخا ُتْم ِإن َوأَخا ِنيَن ُكن ْؤِم  ّم

الدار, فإن هذه في قتلوا وأإن بأنهم الشهداء عن تعالى يخبر   
جرير: حدثنا بن محمد القرار. قال دار في مرزوأقة حية أروأاحهم

ابن عكرمة, حدثنا عن يونس بن عمروأ مرزوأق, حدثنا بن محمد
الله رسول أصاحاب في مالك بن أنس طلحة, حدثني أبي بن إسحاق

وأسلم عليه الله صالى الله نبي أرسلهم الذين وأسلم عليه الله صالى
الماء ذلك سبعين, وأعلى أوأ أربعين أدري معونة, قال: ل بئر أهل إلى

رسول أصاحاب من النفر أوألئك الجعفري, فخرج الطفيل بن عامر
ًا أتوا حتى وأسلم عليه الله صالى الله ًا غار فقعدوأا الماء على مشرف

الله صالى الله رسول رسالة يبلغ لبعض: أيكم بعضهم قال فيه, ثم
ـ: أنا النصاري ملحان ابن أراه ـ فقال ؟ الماء هذا أهل وأسلم عليه
ًا أتى حتى وأسلم, فخرج عليه الله صالى الله رسول رسالة أبلغ حي

رسول معونة, إني بئر أهل قال: يا البيوت, ثم أمام فاختبأ منهم
ًا الله, وأأن إل إله ل أن أشهد إليكم, إني الله رسول عبده محمد

البيت كسر من رجل إليه وأرسوله, فخرج بالله وأرسوله, فآمنوا
أكبر الَخر, فقال: الله الشق من خرج حتى جنبه في برمح, فضربه

فقتلهم الغار في أصاحابه أتوا حتى أثره الكعبة, فاتبعوا وأرب فزت
أن مالك بن أنس إسحاق: حدثني الطفيل, وأقال بن عامر أجمعين

ًا: «بلغوا فيهم أنزل الله عنا فرضي ربنا لقينا قد أنا قومنا عنا قرآن
ًا, وأأنزل قرأناها ما بعد فرفعت نسخت عنه», ثم وأرضينا الله زمان

ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن تعالى: {وأل عند أحياء بل أموات
الله عبد بن محمد صاحيحه: حدثنا في مسلم قال يرزقون} وأقد ربهم

مرة, عن بن الله عبد عن العمش معاوأية, حدثنا أبو نمير, حدثنا بن
قتلوا الذين تحسبن {وأل الَية هذه عن الله عبد مسروأق, قال: سألنا

ًا الله سبيل في قد إنا يرزقون} فقال: أما ربهم عند أحياء بل أموات
في «أروأاحهم فقال وأسلم عليه الله صالى الله رسول ذلك عن سألنا
حيث الجنة من بالعرش, تسرح معلقة قناديل خضر, لها طير جوف

فقال: اطلعة ربهم إليهم القناديل, فاطلع تلك إلى تأوأي شاءت, ثم
ًا تشتهون هل الجنة من نسرح وأنحن نشتهي شيء فقالوا: أي ؟ شيئ

يتركوا لن أنهم رأوأا مرات, فلما ثلثا بهم ذلك ففعل ؟ شئنا حيث
حتى أجسادنا في أروأاحنا ترد أن نريد رب يسألوا, قالوا: يا أن من

حاجة, تركوا» لهم ليس أن رأى أخرى, فلما مرة سبيلك في نقتل
سعيد. وأأبي أنس حديث من نحوه روأي وأقد
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حماد, حدثنا الصمد, حدثنا عبد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

من «ما وأسلم, قال عليه الله صالى الله رسول أن أنس عن ثابت
الشهيد, إل الدنيا إلى ترجع أن يسرها خير الله عند لها تموت نفس
فضل من يرى لما أخرى مرة فيقتل الدنيا إلى يرجع أن يسره فإنه

حماد. طريق من مسلم به الشهادة» تفرد
المديني, الله عبد بن علي أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

بن الله عبد السلمي, عن ربيعة بن علي بن محمد عن سفيان حدثنا
عليه الله صالى الله رسول لي جابر, قال: قال عقيل, عن بن محمد
له: أرد علّي. فقال له: تمن أباك, فقال أحيا الله أن «أعلمت وأسلم

ل إليها أنهم الحكم قضيت أخرى. قال: إني مرة فأقتل الدنيا إلى
الصحيحين في ثبت الوجه. وأقد هذا من أحمد به يرجعون». تفرد

النصاري حرام بن عمروأ بن الله عبد وأهو جابر أبا وأغيرهما: أن
ًا. قال أحد يوم عنه, قتل الله رضي الوليد أبو البخاري: وأقال شهيد

ًا المنكدر: سمعت ابن عن شعبة عن أبي: جعلت قتل لما قال جابر
الله صالى الله رسول أصاحاب وأجهه, فجعل عن الثوب وأأكشف أبكي
النبي ينه, وأقال لم وأسلم عليه الله صالى وأالنبي ينهوني وأسلم عليه
تظله الملئكة زالت ما ـ تبكيه ما أوأ ـ تبكه «ل وأسلم عليه الله صالى

آخر طريق من وأالنسائي وأمسلم هو أسنده رفع» وأقد حتى بأجنحتها
يوم أبي قتل جابر, قال: لما المنكدر, عن بن محمد شعبة, عن عن

بنحوه. تمامه وأأبكي, وأذكر وأجهه عن الثوب أكشف أحد, جعلت
ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

الزبير أبي عن سعيد بن عمروأ بن أمية بن إسماعيل إسحاق, حدثنا
وأسلم عليه الله صالى الله رسول عباس, قال: قال ابن المكي, عن

خضر, طير أجواف في أروأاحهم الله بأحد, جعل إخوانكم أصايب «لما
في ذهب من قناديل إلى ثمارها, وأتأوأي من الجنة, وأتأكل أنهار ترد
متقلبهم وأمأكلهم, وأحسن مشربهم طيب وأجدوأا العرش, فلما ظل

الجهاد, في يزهدوأا لئل لنا الله صانع ما يعلمون إخواننا ليت قالوا: يا
عنكم, فأنزل أبلغهم وأجل: أنا عز الله الحرب, فقال عن ينكلوا وأل

الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {وأل الَيات هذه وأجل عز الله
ًا أحمد, روأاه بعدها» هكذا يرزقون} وأما ربهم عند أحياء بل أموات
بن إسماعيل وأهب, عن ابن يونس, عن عن جرير ابن روأاه وأكذا

في وأالحاكم داوأد أبو به. وأروأاه إسحاق بن محمد عياش, عن
عن إسحاق بن محمد عن إدريس بن الله عبد حديث من مستدركه
عباس ابن جبير, عن بن سعيد الزبير, عن أبي عن أمية بن إسماعيل
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عن الثوري سفيان روأاه أثبت. وأكذا فذكره, وأهذا عنهما الله رضي
الحاكم وأروأى ـ عباس ابن جبير, عن بن سعيد الفطس, عن سالم

سفيان, عن الفزاري, عن إسحاق أبي حديث من مستدركه في
عباس, قال: ابن جبير, عن بن سعيد خالد, عن أبي بن إسماعيل

في قتلوا الذين تحسبن {وأل وأأصاحابه حمزة في الَية هذه نزلت
ًا الله سبيل على قال: صاحيح يرزقون} ثم ربهم عند أحياء بل أموات
وأالضحاك: وأالربيع قتادة قال يخرجاه, وأكذلك الشيخين, وألم شرط

أحد. قتلى في نزلت أنها
جعفر, بن الله عبد مردوأيه, حدثنا بن بكر أبو آخر) قال حديث(  

المديني, أنبأنا الله عبد بن علي سليمان, أنبأنا بن هاروأن حدثنا
النصاري, سمعت الفاكه بن بشير بن كثير بن إبراهيم بن موسى
النصاري, الّصمة بن خراش بن الرحمن عبد بن خراش بن طلحة

الله صالى الله رسول إلّي قال: نظر الله عبد بن جابر قال: سمعت
ًا أراك مالي جابر «يا فقال يوم ذات وأسلم عليه قلت: ؟» قال مهتم

ًا وأترك أبي الله, استشهد رسول يا وأعيالً, قال: فقال: «أل دين
ًا الله كلم ما أخبرك أباك كلم حجاب, وأإنه وأراء من إل قط أحد

ًا», قال أعطك. قال: «قال: سلني المواجهة علي: الكفاح كفاح
وأجل: إنه عز الرب ثانية, فقال فيك فأقتل الدنيا إلى أرد أن أسألك

من فأبلغ رب يرجعون. قال: أي ل إليها القول: أنهم مني سبق قد
ًا} الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {وأل الله وأرائي, فأنزل أموات

سليط بن سليمان بن محمد عن أخرى طريق من روأاه الَية». ثم
دلئل في البيهقي روأاه نحوه. وأكذا جابر, به عن أبيه النصاري, عن

ًا البيهقي روأاه به. وأقد المديني بن علي طريق من النبوة من أيض
الله شاء إن الرحمن عبد بن عيسى وأهو النصاري عبادة أبي حديث

الله صالى النبي عائشة, قالت: قال عروأة, عن الزهري, عن عن
بالخير, الله أبشرك» قال: بلى, بشرك أل جابر «يا لجابر وأسلم عليه
شئت ما عبدي علّي أباك, فقال: تمن أحيا الله أن «شعرت قال

تردني أن عليك عبادتك, أتمنى حق عبدتك ما رب أعطكه, قال: يا
سلف أخرى, قال: إنه مرة فيك وأأقتل نبيك مع فأقاتل الدنيا إلى
يرجع». ل إليها أنه مني

ابن عن أبي يعقوب, حدثنا أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
لبيد, عن بن محمود عن النصاري فضيل بن الحارثا إسحاق, حدثنا

عليه الله صالى الله رسول عنهما, قال: قال الله رضي عباس ابن
يخرج خضراء قبة الجنة, في بباب نهر بارق على «الشهداء وأسلم
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ابن روأاه أحمد. وأقد به وأعشيا» تفرد بكرة الجنة من رزقهم عليهم
عن وأعبيدة سليمان بن الرحمن عبد كريب: حدثنا أبي عن جرير
أقسام: منهم الشهداء جيد. وأكأن إسناد به, وأهو إسحاق بن محمد

بباب النهر هذا على يكون من الجنة, وأمنهم في أروأاحهم تسرح من
النهر, فيجتمعون هذا إلى سيرهم منتهى يكون أن يحتمل الجنة, وأقد

في روأينا وأقد ـ أعلم وأيراح, وأالله هناك برزقهم عليهم هنالك, وأيغدى
ًا أحمد المام مسند في تكون روأحه بأن مؤمن لكل البشارة فيه حديث
ًا تسرح الجنة النضرة من فيها ما ثمارها, وأترى من فيها, وأتأكل أيض

صاحيح بإسناد الكرامة, وأهو من لها الله أعده ما وأالسروأر, وأتشاهد
المذاهب أصاحاب الربعة الئمة من ثلثة فيه عظيم, اجتمع عزيز

إدريس بن محمد عن الله, روأاه رحمه أحمد المام المتبعة, فإن
الله, عن رحمه الصابحي أنس بن مالك الله, عن رحمه الشافعي
عنه, الله رضي أبيه مالك, عن بن كعب بن الرحمن عبد عن الزهري

طائر المؤمن «نسمة وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال
يبعثه» قوله يوم جسده إلى الله يرجعه حتى الجنة شجر في يعلق

على تكون المؤمن روأح «إن الحديث هذا يأكل, وأفي «يعلق» أي
حواصال في تقدم فكما الشهداء أروأاح الجنة» وأأما في طائر شكل
المؤمنين, فإنها عموم أروأاح إلى بالنسبة كالكواكب خضر, فهي طير
ـ اليمان على يميتنا أن المنان الكريم الله بأنفسها, فنسأل تطير

الشهداء الَية, أي آخر الله} إلى آتاهم بما تعالى: {فرحين وأقوله
فيه هم بما فرحون ربهم, وأهم عند أحياء الله سبيل في قتلوا الذين

في بعدهم يقتلون الذين بإخوانهم وأالغبطة, وأمستبشروأن النعمة من
وأل أمامهم مما يخافون ل عليهم, وأأنهم يقدمون أنهم الله سبيل

بن محمد الجنة. قال الله وأراءهم, نسأل تركوه ما على يحزنون
َفهم من بلحوق وأيسروأن {وأيستبشروأن} أي إسحاق ْل إخوانهم من َخ

ثواب من فيه هم فيما جهادهم, ليشركوهم من عليه مضوا ما على
فيه: يقدم بكتاب الشهيد السدي: يؤتى أعطاهم. قال الذي الله

وأكذا, فيسر كذا يوم فلن عليك وأكذا, وأيقدم كذا يوم فلن عليك
جبير: لما بن سعيد قدم, وأقال إذا بغائبهم الدنيا أهل يسر كما بذلك
إخواننا ليت للشهداء, قالوا: يا الكرامة من فيها ما وأرأوأا الجنة دخلوا
القتال شهدوأا الكرامة, فإذا من عرفناه ما يعلمون الدنيا في الذين

الخير, فأخبر من أصابنا ما فيصيبوا يستشهدوأا حتى بأنفسهم باشروأها
الكرامة, من فيه هم وأما بأمرهم وأسلم عليه الله صالى الله رسول

وأما بأمركم وأأخبرته نبيكم على أنزلت قد ربهم, أني وأأخبرهم, أي
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لم بالذين قوله: {وأيستبشروأن بذلك, فذلك فيه, فاستبشروأا أنتم

أنس عن الصحيحين في ثبت خلفهم} الَية, وأقد من بهم يلحقوا
النصار من السبعين معونة بئر أصاحاب قصة في عنه الله رضي
وأسلم عليه الله صالى الله رسول وأاحدة, وأقنت غداة في قتلوا الذين
قرأناه قرآن فيهم أنس: وأنزل وأيلعنهم, قال قتلوهم الذين على يدعو
وأأرضانا». عنا فرضي ربنا لقينا أنا قومنا عنا بلغوا «أن رفع حتى

يضيع ل الله وأأن وأفضل الله من بنعمة تعالى: {يستبشروأن قال ثم  
عاينوا لما وأسروأا إسحاق: استبشروأا بن محمد المؤمنين} قال أجر
بن زيد بن الرحمن عبد الثواب. وأقال وأجزيل الموعود وأفاء من

وأغيرهم, الشهداء سواء كلهم المؤمنين جمعت الَية أسلم: هذه
ً الله ذكر وأقلما ًا النبياء به ذكر فضل ذكر إياه, إل الله أعطاهم وأثواب

استجابوا تعالى: {الذين بعدهم. وأقوله من المؤمنين أعطى ما الله
السد, حمراء يوم كان القرح} هذا أصاابهم ما بعد من وأالرسول لله

المسلمين, كروأا من أصاابوا ما أصاابوا لما المشركين أن وأذلك
تمموا ل لم ندموا سيرهم في استمروأا بلدهم, فلما إلى راجعين

صالى الله رسول ذلك بلغ الفيصلة, فلما وأجعلوها المدينة أهل على
وأيريهم ليرعبهم وأراءهم الذهاب إلى المسلمين ندب وأسلم عليه الله
ًا, وألم قوة بهم أن أحد يوم الوقعة حضر من سوى لحد يأذن وأجلد

سنذكره, فانتدب عنه, لما الله رضي الله عبد بن جابر سوى
وأجل عز لله طاعة وأالثخان الجراح من بهم ما على المسلمون

بن محمد حاتم: حدثنا أبي ابن وأسلم. قال عليه الله صالى وألرسوله
عكرمة, عمروأ, عن عن عيينة بن سفيان يزيد, حدثنا بن الله عبد

ًا أحد, قالوا: ل عن المشركون رجع قال: لما قتلتم, وأل محمد
صالى الله رسول صانعتم, ارجعوا, فسمع ما أردفتم, بئس الكواعب

حمراء بلغوا حتى المسلمين, فانتدبوا بذلك, فندب وأسلم عليه الله
المشركون: نرجع فقال ـ سفيان من الشك ـ عيينة أبي بئر أوأ ـ السد

غزوأة, تعد وأسلم, فكانت عليه الله صالى الله رسول قابل, فرجع من
أصاابهم ما بعد من وأالرسول لله استجابوا تعالى: {الذين الله فأنزل
من مردوأيه ابن عظيم} وأروأاه أجر وأاتقوا منهم أحسنوا للذين القرح
عمروأ, عن عيينة, عن بن سفيان عن منصور بن محمد حديث

يوم إسحاق: كان بن محمد وأقال ـ فذكره عباس ابن عكرمة, عن
الحد يوم من الغد كان شوال, فلما من للنصف السبت يوم أحد

ّذن من مضت ليلة عشرة لست الله صالى الله رسول مؤذن شوال, أ
ّذن بطلب الناس في وأسلم عليه أحد معنا يخرج ل أن مؤذنه العدوأ, وأأ
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بن عمروأ بن الله عبد بن جابر بالمس, فكلمه يومنا حضر من إل

لي أخوات على خلفني كان أبي الله, إن رسول حرام, فقال: يا
ل النسوة هؤلء نترك أن لك وأل لي ينبغي ل إنه بني سبع, وأقال: يا

الله صالى الله رسول مع بالجهاد أوأثرك بالذي فيهن, وألست رجل
عليهن, فأذن أخواتك, فتخلفت على فتخلف نفسي على وأسلم عليه

رسول خرج معه, وأإنما فخرج وأسلم عليه الله صالى الله رسول له
ًا وأسلم عليه الله صالى الله طلبهم في خرج أنه للعدوأ, وأليبلغهم مرهب

محمد عدوأهم. قال عن يوهنهم لم أصاابهم الذي قوة, وأأن به ليظنوا
أبي عن ثابت بن زيد بن خارجة بن الله عبد إسحاق: حدثني بن

ً عثمان: أن بنت عائشة مولى السائب الله رسول أصاحاب من رجل
ًا, قال: شهد قد الشهل, كان عبد بني من وأسلم عليه الله صالى أحد

ًا شهدُت فرجعنا وأأخي أنا وأسلم عليه الله صالى الله رسول مع أحد
بالخروأج وأسلم عليه الله صالى الله رسول مؤذن أذن جريحين, فلما

رسول مع غزوأة ـ: أتفوتنا لي قال أوأ ـ لخي العدوأ, قلت طلب في
إل منا نركبها, وأما دابة من لنا ما وأالله ؟ وأسلم عليه الله صالى الله

ًا أيسر الله, وأكنت رسول مع فخرجنا ثقيل جريح إذا منه, فكان جراح
إليه انتهى ما إلى انتهينا ُعقبة, حتى وأمشى ُعقبة حملته غلب

معاوأية أبو سلم, حدثنا بن محمد البخاري: حدثنا المسلمون. وأقال
لله استجابوا {الذين عنها الله رضي عائشة أبيه, عن هشام, عن عن

الزبير منهم أبواك كان أختي ابن لعروأة: يا وأالرسول} الَية, قلت
وأسلم عليه الله صالى الله نبي أصااب لما عنهما الله رضي بكر وأأبو

يرجعوا, فقال أن المشركون, خاف عنه أحد, وأانصرف يوم أصااب ما
ً سبعون منهم أثرهم» فانتدب في يرجع «من بكر أبو فيهم رجل

ًا البخاري روأاه عنهما, هكذا الله رضي وأالزبير السياق, بهذا به منفرد
الدوأري, عباس الصام, عن عن مستدركه في الحاكم روأاه وأهكذا

به, ثم عروأة بن هشام المؤدب, عن سعيد أبي النضر, عن أبي عن
بن هشام عن ماجه ابن قال. وأروأاه يخرجاه, كذا قال: صاحيح, وألم

ّية بن هشام عيينة. عن بن سفيان عن الوهاب عبد بن عمار, وأهد
مسنده في الحميدي بكر وأأبو منصور بن سعيد روأاه به, وأهكذا عروأة

ًا الحاكم روأاه به. وأقد سفيان عن أبي بن إسماعيل حديث من أيض
أباك إن بنّي عائشة: يا لي عروأة, قال: قالت البهي, عن عن خالد
قال: القرح, ثم أصاابهم ما بعد من وأالرسول لله استجابوا الذين من

مردوأيه: بن بكر أبو وأقال ـ يخرجاه الشيخين, وألم شرط على صاحيح
الله عبد سمويه, أنبأنا كتابه, أنبأنا أصال من جعفر بن الله عبد حدثنا
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الله رضي عائشة أبيه, عن عن هشام سفيان, أنبأنا الزبير, أنبأنا بن

كان «إن وأسلم عليه الله صالى الله رسول لي عنها, قالت: قال
أبو القرح أصاابهم ما بعد من وأالرسول لله استجابوا الذين لمن أبواك

من محض خطأ الحديث هذا عنهما», وأرفع الله رضي وأالزبير بكر
الله رضي عائشة على وأقفه من الثقات روأاية لمخالفته إسناده جهة
آباء من هو ليس الزبير فإن معناه جهة قدمناه, وأمن كما عنها

أختها ابن الزبير, لنه بن لعروأة عائشة ذلك قالت عائشة, وأإنما
جرير: ابن عنهم, وأقال الله رضي الصديق بكر أبي بنت أسماء
أبي, عن عمي, حدثني أبي, حدثني سعد, حدثني بن محمد حدثني

الرعب سفيان أبي قلب في قذف الله عباس, قال: إن ابن أبيه, عن
صالى النبي مكة, فقال إلى كان, فرجع ما منه كان ما بعد أحد يوم
ًا, وأقد منكم أصااب قد سفيان أبا «إن وأسلم عليه الله رجع طرف

شوال, وأكان في أحد وأقعة الرعب», وأكانت قلبه في الله وأقذف
في الصغرى ببدر القعدة, فينزلون ذي في المدينة يقدمون التجار

المؤمنين أصااب أحد, وأكان وأقعة بعد قدموا مرة, وأإنهم سنة كل
عليهم وأاشتد وأسلم عليه الله صالى النبي إلى ذلك القرح, وأاشتكوا

الناس ندب وأسلم عليه الله صالى الله رسول أصاابهم, وأإن الذي
الَن يرتحلون «إنما متبعين, وأقال كانوا ما وأيتبعوا معه لينطلقوا

الشيطان مقبل» فجاء عام حتى مثلها على يقدروأن الحج, وأل فيأتون
ّوف الناس عليه لكم, فأبى جمعوا قد الناس أوألياءه, فقال: إن فخ

الناس» لحضض أحد يتبعني لم وأإن ذاهب «إني يتبعوه, فقال أن
وأسعد وأالزبير وأعلي وأعثمان وأعمر الصديق بكر أبو معه فانتدب
بن وأحذيفة مسعود بن الله وأعبد عوف بن الرحمن وأعبد وأطلحة
أبي طلب في رجلً, فساروأا سبعين في الجراح بن عبيدة وأأبو اليمان
تعالى: {الذين الله الصفراء, فأنزل بلغوا حتى فطلبوه سفيان

ابن قال القرح} الَية, ثم أصاابهم ما بعد من وأالرسول لله استجابوا
إلى انتهى حتى وأسلم عليه الله صالى الله رسول إسحاق: فخرج

هشام: ابن أميال, قال ثمانية على المدينة من السد, وأهي حمراء
وأالثلثاء الثنين بها مكتوم, فأقام أم ابن المدينة على وأاستعمل

بن الله عبد حدثني كما ـ به مر المدينة, وأقد إلى رجع وأالربعاء, ثم
مسلمهم خزاعة الخزاعي, وأكانت معبد أبي بن معبد ـ بكر أبي

بتهامة وأسلم عليه الله صالى الله لرسول نصح عيبة وأمشركهم
ًا عنه يخفون ل معه صافقتهم مشرك, يومئذ بها, وأمعبد كان شيئ
أصاحابك, في أصاابك ما علينا عز لقد وأالله محمد, أما فقال: يا
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عليه الله صالى الله وأرسول خرج فيهم, ثم عافاك الله أن وألوددنا
معه وأمن حرب بن سفيان أبا لقي حتى السد بحمراء وأسلم

وأسلم عليه الله صالى الله رسول إلى الرجعة أجمعوا بالروأحاء, وأقد
ّد وأأصاحابه, وأقالوا: أصابنا قبل نرجع ثم وأأشرافهم وأقادتهم أصاحابه َح

أبو رأى منهم, فلما فلنفرغن ثم بقيتهم على لنكّرّن ؟ نستأصالهم أن
ًا, قال: ما سفيان يطلبكم وأأصاحابه قال: محمد ؟ معبد يا وأراءك معبد

ًا, قد عليكم مثلهم, يتحرقون أر لم جمع في كان من معه اجتمع تحرق
عليكم الحنق من صانعوا, فيهم ما على وأندموا يومكم في عنه تخلف
أن أرى ما قال: وأالله ؟ تقول ما قط, قال: وأيلك مثله أر لم شيء

عليهم الكرة أجمعنا لقد الخيل. قال: فوالله نواصاي ترى حتى ترتحل
ما حملني لقد ذلك, فوالله عن أنهاك بقيتهم, قال: فإني لنستأصال

ًا فيهم قلت أن على رأيت قال: قلت: ؟ قلت شعر, قال: وأما من أبيات

البابيلتردى بالجرد الرض سالت راحلتيإذ الصاوات من تهد كادت 
ًا معازيلفظلت ميل وأل اللقاء تنابلةعند ل كرام بأسد ْدوأ الرض أظن َع

لقائكمإذا من حرب ابن وأيل مخذوألفقلت غير برئيس سموا مائلةلما
َبْسل لهل نذير بالجيلني البطحاء تغطمطت إربة ذي ضاحيةلكل ال

أنذرت ما يوصاف ليس تنابلةوأ وأخش ل أحمد جيش وأمعقولمن منهم
بالقيل

عبد بني من ركب به معه, وأمر وأمن سفيان أبا ذلك قال: فثنى  
قالوا: ؟ المدينة. قال: وألم قالوا: نريد ؟ تريدوأن فقال: أين القيس

ًا عني مبلغون أنتم الميرة. قال: فهل نريد بها أرسلكم رسالة محمد
ًا هذه لكم وأأحمل إليه ًا غد قالوا: نعم. ؟ وأافيتمونا إذا بعكاظ زبيب

أصاحابه وأإلى إليه المسير أجمعنا قد أنا فأخبروأه وأافيتموه قال: فإذا
وأهو وأسلم عليه الله صالى الله برسول الركب بقيتهم, فمر لنستأصال

وأأصاحابه, فقالوا: سفيان أبو قال بالذي السد, فأخبروأه بحمراء
عبيدة, قال: قال أبي عن هشام ابن الوكيل. وأذكر وأنعم الله حسبنا
نفسي «وأالذي رجوعهم بلغه حين وأسلم عليه الله صالى الله رسول

الذاهب» كأمس لكانوا بها أصابحوا لو حجارة لهم سومت لقد بيده
من وأالرسول لله استجابوا {الذين قوله في البصري الحسن وأقال

المسلمين من أصاابوا وأأصاحابه سفيان أبا القرح} إن أصاابهم ما بعد
أبا وأسلم: إن عليه الله صالى الله رسول وأرجعوا, فقال أصاابوا ما

في ينتدب الرعب, فمن قلبه في الله قذف وأقد رجع قد سفيان

821



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
وأعثمان وأعمر بكر وأأبو وأسلم عليه الله صالى النبي فقام ؟ طلبه
وأسلم, عليه الله صالى الله رسول أصاحاب من وأناس وأعلي

يطلبه, وأسلم عليه الله صالى النبي أن سفيان أبا فاتبعوهم, فبلغ
ًا فلقي ًا فقال: ردوأا التجار من عير وأكذا, كذا الجعل من وألكم محمد

ًا لهم جمعت قد أني وأأخبروأهم التجار إليهم, فجاء راجع وأأني جموع
صالى النبي بذلك, فقال وأسلم عليه الله صالى الله رسول فأخبروأا

الَية, هذه الله الوكيل». فأنزل وأنعم الله «حسبنا وأسلم عليه الله
شأن في نزل السياق هذا وأاحد: إن وأغير وأقتادة عكرمة قال وأهكذا
الوأل. وأقوله الموعد, وأالصحيح بدر في السد, وأقيل: نزلت حمراء

فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال تعالى: {الذين
ًا} الَية, أي فزادهم وأخوفوهم بالجموع الناس توعدهم الذين إيمان

به, وأاستعانوا الله على توكلوا بل لذلك اكترثوا العداء, فما بكثرة
بن أحمد البخاري: حدثنا الوكيل}. قال وأنعم الله حسبنا {وأقالوا

أبي حصين, عن أبي عن بكر أبو قال: حدثنا يونس, قال: أراه
إبراهيم الوكيل} قالها وأنعم الله {حسبنا عباس ابن الضحى, عن

وأسلم عليه الله صالى محمد النار, وأقالها في ألقي حين السلم عليه
فاخشوهم, فزادهم لكم جمعوا قد الناس الناس: إن لهم قال حين

ًا, وأقالوا: حسبنا محمد عن النسائي روأاه الوكيل. وأقد وأنعم الله إيمان
بن يحيى عن الله, كلهما عبد بن وأهاروأن إبراهيم بن إسماعيل بن

عبد أبا الحاكم أن به, وأالعجب عياش ابن وأهو بكر أبي بكير, عن أبي
شرط على قال: صاحيح به, ثم يونس بن أحمد حديث من روأاه الله

بن مالك غسان أبي عن البخاري روأاه يخرجاه. ثم الشيخين, وألم
ابن الضحى, عن أبي عن حصين أبي إسرائيل, عن إسماعيل, عن

النار: في ألقي حين السلم عليه إبراهيم قول آخر عباس, قال: كان
عيينة: ابن الرزاق: قال عبد الوكيل}. وأقال وأنعم الله {حسبنا
كلمة عمروأ, قال: هي بن الله عبد الشعبي, عن عن زكريا وأأخبرني
أبو جرير. وأقال ابن النار, روأاه في ألقي حين السلم عليه إبراهيم

موسى بن إبراهيم معمر, حدثنا بن محمد مردوأيه: حدثنا بن بكر
بكر أبو السكري, أنبأنا زياد بن محمد بن الرحيم عبد الثوري, حدثنا

الله صالى النبي مالك, عن بن أنس الطويل, عن حميد عن عياش بن
فاخشوهم, لكم جمعوا قد الناس أحد: إن يوم له قيل أنه وأسلم عليه

ًا الَية. وأروأى هذه الله فأنزل الله ُعبيد بن محمد عن بسنده أيض
عليه الله صالى النبي رافع: أن أبي جده أبيه, عن الرافعي, عن
ًا وأسلم, وأجه أعرابي سفيان, فلقيهم أبي طلب في معه نفر في علي
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الله لكم, فقالوا: {حسبنا جمعوا قد القوم فقال: إن خزاعة من

مردوأيه: حدثنا ابن قال الَية. ثم هذه فيهم الوكيل} فنزلت وأنعم
بن مصعب خيثمة أبو سفيان, أنبأنا بن الحسن أحمد, حدثنا بن دعلج

أبي صاالح, عن أبي العمش, عن أعين, عن بن موسى سعيد, أنبأنا
في وأقعتم وأسلم: «إذا عليه الله صالى الله رسول هريرة, قال: قال

غريب حديث الوكيل}» هذا وأنعم الله فقولوا: {حسبنا العظيم المر
وأإبراهيم شريح بن حيوة أحمد: حدثنا المام قال وأقد ـ الوجه هذا من
ْعد بن بحير بقية, حدثنا العباس, قال: حدثنا أبي بن بن خالد عن َس

الله صالى النبي أن حدثهم أنه مالك بن عوف سيف, عن معدان, عن
أدبر: حسبي لما عليه رجلين, فقال: المقضي بين وأسلم, قضى عليه
علي «ردوأا وأسلم عليه الله صالى النبي الوكيل, فقال وأنعم الله

الوكيل. وأنعم الله ؟» قال: قلت: حسبي قلت الرجل» فقال: «ما
العجز, وألكن على يلوم الله وأسلم: «إن عليه الله صالى النبي فقال
الوكيل» وأكذا وأنعم الله فقل: حسبي أمر غلبك بالكيس, فإذا عليك
سيف خالد, عن عن بحير عن بقية حديث من وأالنسائي داوأد أبو روأاه
الله صالى النبي عن مالك بن عوف عن ينسب الشامي, وألم وأهو
مطرف أسباط, حدثنا أحمد: حدثنا المام وأقال ـ بنحوه وأسلم عليه
الناقور}, قال: في نقر قوله: {فإذا في عباس ابن عطية, عن عن
قد القرن وأصااحب أنعم «كيف وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال

أصاحاب ؟» فقال فينفخ يؤمر متى يسمع جبهته وأحنى القرن التقم
حسبنا «قولوا قال ؟ نقول وأسلم. فما عليه الله صالى الله رسول

وأجه, وأهو غير من هذا روأي توكلنا» وأقد الله على الوكيل وأنعم الله
عنهما, الله رضي وأعائشة زينب المؤمنين أم عن جيد, وأروأينا حديث
أهاليكن, وأقالت وأزوأجكن الله زينب: زوأجني تفاخرتا, فقالت أنهما

زينب, ثم لها القرآن, فسلمت في السماء من براءتي عائشة: نزلت
فقالت: ؟ المعطل بن صافوان راحلة ركبت حين قلت قالت: كيف

المؤمنين, كلمة زينب: قلت الوكيل. قالت وأنعم الله قلت: حسبي
يمسسهم لم وأفضل الله من بنعمة تعالى: {فانقلبوا قال وألهذا

ّد أهمهم ما كفاهم الله على توكلوا لما سوء} أي من بأس عنهم وأر
يمسسهم لم وأفضل الله  من {بنعمة بلدهم إلى فرجعوا كيدهم أراد

فضل ذوأ وأالله الله رضوان {وأاتبعوا عدوأهم لهم أضمر سوء} مما
بن بكر أبو الحافظ, حدثنا الله عبد أبو البيهقي: حدثنا عظيم} وأقال

مبشر الحكم, حدثنا بن بشر نعيم, حدثنا بن محمد الزاهد, حدثنا داوأد
مسلم, بن يعلى عن حسين بن سفيان رزين, حدثنا بن الله عبد بن
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من بنعمة نقلبوا {فا تعالى الله قول في عباس ابن عكرمة, عن عن
ًا أن سلموا, وأالفضل أنهم وأفضل} قال: النعمة الله وأكان مرت عير
فربح وأسلم عليه الله صالى الله رسول فاشتراها الموسم أيام في
ً فيها في مجاهد عن نجيح أبي ابن أصاحابه, وأقال بين فقسمه مال
لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال تعالى: {الذين الله قول

وأسلم, عليه الله صالى لمحمد سفيان, قال أبو فاخشوهم} قال: هذا
وأسلم عليه الله صالى محمد أصاحابنا. فقال قتلتم حيث بدر موعدكم

حتى لموعده وأسلم عليه الله صالى الله رسول «عسى», فانطلق
ًا, فوافقوا نزل وأجل: عز الله قول فيها, فابتاعوا, فذلك السوق بدر

سوء} الَية, قال: وأهي يمسسهم لم وأفضل الله من بنعمة {فانقلبوا
ًا جرير, وأروأى ابن الصغرى, روأاه بدر غزوأة القاسم, عن عن أيض

صالى الله رسول عهد جريج, قال: لما ابن حجاج, عن الحسين, عن
المشركين يلقون فجعلوا سفيان أبي لموعد وأسلم عليه الله

بذلك, لكم, يكيدوأنهم جمعوا قريش, فيقولون: قد عن فيسألونهم
الوكيل, وأنعم الله المؤمنون: حسبنا يرعبوهم, فيقول أن يريدوأن

ًا, فوجدوأا قدموا حتى أحد, قال: فيها لم)ينازعهم عافية أسواقها بدر
ذلك: في محمد, وأقال بخيل مكة أهل أخبر المشركين من رجل

كالعنجد منثورة محمدوأعجوة خيول من قلوصاي نفرت 
 موعدي قديد ماء وأاتخذت 
:هو خطأ, وأإنما وأهو القاسم أنشدنا جرير: هكذا ابن قال  
كالعنجد يثرب من محمدوأعجوة رفقتي من نفرت قد 
موعدي قديد ماء جعلت التلدقد أبيها دين على فهي 
 الغد ضحى لها ضجنان وأماء 
يخوفكم أوألياءه} أي يخوف الشيطان ذلكم تعالى: {إنما قال ثم  

تعالى: {فل الله شدة, قال وأذوأوأ بأس ذوأوأ أنهم أوألياءه, وأيوهمكم
وأأوأهمكم لكم سول ِإذا مؤمنين} أي كنتم ِإن وأخافون تخافوهم
ِإني وأالجأوأا علي فتوكلوا قال عليهم, كما وأناصاركم كافيكم ِإلي, ف

ِإلى من بالذين وأيخوفونك عبده بكاف الله تعالى: {أليس دوأنه} 
تعالى: المتوكلون} وأقال يتوكل عليه الله حسبي {قل قوله

ًا} وأقال كان الشيطان كيد إن الشيطان أوألياء {فقاتلوا تعالى: ضعيف
الخاسروأن} وأقال هم الشيطان حزب ِإن أل الشيطان حزب {أوألئك

عزيز} وأقال قوي الله ِإن وأرسلي أنا لغلبن الله {كتب تعالى
ِإن آمنوا الذين أيها تعالى: {يا ينصره} وأقال من الله {وألينصرن

ِإنا ينصركم} الَية, وأقال الله تنصروأا وأالذين رسلنا لننصر تعالى: {
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الظالمين ينفع ل الشهاد. يوم يقوم وأيوم الدنيا الحياة في آمنوا

الدار}. سوء وألهم اللعنة وألهم معذرتهم

َ َوأل ِذيَن َيْحُزنَك **  ّل ُعوَن ا ِر ِر ِفي ُيَسا ْف ُك ْل ُهْم ا ّن ْا َلن ِإ ّلَه َيُضّروأ ًا ال ْيئ َش
ُد ِري ّلُه ُي ّ ال َعَل َأل ُهْم َيْج ًا َل ّظ ِة ِفي َح ُهْم الَِخَر َل ٌءب َوأ َذا ٌءم َع ِظي ِإّن َع   *

ِذيَن ّل ْا ا ُوأ َتَر ْفَر اْش ُك ْل ِليَماِن ا ْا َلن ِبا ّلَه َيُضّروأ ًا ال ْيئ ُهْم َش ٌءب َوأل َذا ٌءم َع ِلي * َأ
َ َبّن َوأل ِذيَن َيْحَس ّل ْا ا َفُروأ ّنَما َك ِلي َأ ُهْم ُنْم ٌءر َل ْي ِهْم َخ ُفِس ْن ّنَما ل ِلي ِإ ُهْم ُنْم َل

ْا َوأ ُد َدا َيْز ًا ِل ْثَم ْهُم ِإ َل ٌءب َوأ َذا ٌءن َع ِهي ّلُه َكاَن *  ّما ّم َذَر ال َي ِنيَن ِل ْؤِم ْلُم َلَى ا َمآ َع
ُتْم ْن ِه َأ ْي َل ّتَى َع ِبيَث َيِميَز َح ْلَخ ّيِب ِمَن ا ّط ّلُه َكاَن َوأَما ال ُكْم ال َع ِل ْط ُي َلى ِل َع

ْيِب َغ ْل ِكّن ا َل ّلَه َوأ ِبي ال َت ِه ِمن َيْج ِل ُء َمن ّرُس ْا َيَشآ ُنو ِه َفآِم ّل ِه ِبال ِل ِإن َوأُرُس َوأ
ْا ُنو ْؤِم ْا ُت ُقو ّت َت ُكْم َوأ َل ٌءر َف ٌءم َأْج ِظي َ َع َوأل َبّن *   ِذيَن َيْحَس ّل ُلوَن ا ْبَخ ِبَمآ َي
ُهُم َتا ّلُه آ ِه ِمن ال ِل َو َفْض ًا ُه ْير ُهْم َخ َو َبْل ّل ُهْم َشّر ُه ُقوَن ّل ّو َط ُي ْا َما َس ُلو َبِخ

ِه ْوَم ِب ِة َي َياَم ِق ْل ِه ا ّل َوأاِت ِميَراثُا َوأل ّلُه َوأالْرِض الّسَما ُلوَن ِبَما َوأال ْعَم ٌءر َت ِبي َخ
الذين يحزنك وأسلم: {وأل عليه الله صالى لنبيه تعالى يقول   

يحزنه الناس, كان على حرصاه شدة من الكفر} وأذلك في يسارعون
يحزنك تعالى: ل وأالشقاق, فقال وأالعناد المخالفة ِإلى الكفار مبادرة

ًا الله يضروأا لن {إنهم ذلك ًا لهم يجعل أل الله يريد شيئ في حظ
لهم يجعل ل أن وأقدرته بمشيئته يريد أنه فيهم حكمته الَخرة} أي

ًا ًا تعالى قال عظيم}, ثم عذاب {وألهم الَخرة في نصيب عن مخبر
ًا ذلك ِإن ِإخبار ًا: { ِليمان} أي الكفر اشتروأا الذين مقرر استبدلوا با
ًا} أي الله يضروأا {لن بهذا هذا {وألهم أنفسهم يضروأن وألكن شيئ

لهم نملي أنما كفروأا الذين يحسبن تعالى, {وأل قال أليم}, ثم عذاب
ِإنما خير ًا ليزدادوأا لهم نملي لنفسهم,  مهين} كقوله عذاب وألهم إثم

بل الخيرات في لهم نسارع وأبنين مال من به نمدهم أنما {أيحسبون
سنستدرجهم الحديث بهذا يكذب وأمن {فذرني يشعروأن} وأكقوله ل

يريد ِإنما وأأوألدهم أموالهم تعجبك {وأل يعلمون} وأكقوله ل حيث من
قال كافروأن} ثم وأهم أنفسهم وأتزهق الدنيا في بها يعذبهم أن الله

يميز حتى عليه أنتم  ما على المؤمنين ليذر الله كان تعالى: {ما
ًا يعقد أن بد ل الطيب} أي من الخبيث فيه المحنة, يظهر من سبب

الفاجر, الصابر, وأالمنافق المؤمن به عدوأه, يعرف به وأيفضح وأليه
إيمانهم به المؤمنين, فظهر به الله امتحن الذي أحد يوم بذلك يعني

عليه الله صالى وألرسوله لله وأطاعتهم وأثباتهم وأجلدهم وأصابرهم
عن وأنكولهم مخالفتهم المنافقين. فظهر ستر به وأسلم, وأهتك
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قال وأسلم, وألهذا عليه الله صالى وألرسوله لله وأخيانتهم الجهاد

يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله كان تعالى: {ما
قتادة: أحد, وأقال يوم بينهم مجاهد: ميز الطيب} قال من الخبيث

ِإن وأالهجرة, وأقال بالجهاد بينهم ميز محمد كان السدي: قالوا: 
ًا تعالى: {ما الله يكفر, فأنزل وأمن منا به يؤمن عمن فليخبرنا صاادق

من الخبيث يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله كان
ـ جرير ابن كله ذلك الكافر, روأى من المؤمن يخرج حتى الطيب} أي

ل أنتم الغيب} أي على ليطلعكم الله كان تعالى: {وأما قال ثم
لول المنافق من المؤمن لكم يميز حتى خلقه في الله غيب تعلمون

الله تعالى: {وألكن قال ذلك. ثم عن الكاشفة السباب من يعقده ما
يظهر فل الغيب تعالى: {عالم يشاء} كقوله من رسله من يجتبي
ًا غيبه على ِإل أحد يديه بين من يسلك فإنه رسول من ارتضى من * 
ًا} ثم خلفه وأمن أطيعوا وأرسله} أي بالله تعالى: {فآمنوا قال رصاد
ِإن لكم شرع فيما وأاتبعوه وأرسوله الله أجر فلكم وأتتقوا تؤمنوا {وأ

من الله آتاهم بما يبخلون الذين تحسبن تعالى: {وأل عظيم}. وأقوله
ًا هو فضله جمعه أن البخيل يحسبن ل لهم} أي شر هو لهم. بل خير
دنياه. ثم في كان دينه, وأربما في عليه مضرة هو بل ينفعه المال
يوم به بخلوا  ما {سيطوقون القيامة, فقال يوم ماله أمر بمآل أخبر

النضر, أبا منير, سمع بن الله عبد البخاري: حدثنا القيامة}, قال
صاالح, أبي أبيه, عن عن دينار بن الله عبد ابن هو الرحمن عبد حدثنا

«من وأسلم عليه الله صالى الله رسول هريرة, قال: قال أبي عن
ً الله آتاه ًا له مثل زكاته يؤد فلم مال يطوقه زبيبتان له أقرع شجاع
مالك, أنا يقول: أنا ثم ـ بشدقيه يعني ـ بلهزمتيه القيامة, يأخذ يوم

من الله آتاهم بما يبخلون الذين يحسبن {وأل الَية هذه تل كنزك» ثم
ًا هو فضله ِإلى شر هو بل لهم خير البخاري به الَية, تفرد آخر لهم} 
من صاحيحه في حبان ابن روأاه الوجه, وأقد هذا من مسلم دوأن

حكيم, بن القعقاع عجلن, عن بن محمد عن سعد بن الليث طريق
به. صاالح أبي عن

ِلمام آخر) قال حديث(   عبد المثنى, حدثنا بن حجين أحمد: حدثنا ا
عمر, ابن دينار, عن بن الله عبد عن سلمة أبي بن الله عبد بن العزيز

ِإن وأسلم, قال عليه الله صالى النبي عن ماله زكاة يؤدي ل الذي «
ًا القيامة يوم ماله له الله يمثل يلزمه زبيبتان, ثم له أقرع شجاع

الفضل عن النسائي روأاه كنزك» وأهكذا أنا كنزك يقول: أنا يطوقه
عبد بن العزيز عبد عن القاسم بن هاشم النضر أبي عن سهل بن
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عبد عن العزيز عبد النسائي: وأروأاية قال به. ثم سلمة أبي بن الله
عبد أبيه عن الرحمن عبد روأاية من أثبت عمر ابن عن دينار بن الله
بين منافاة (قلت) وأل هريرة أبي عن صاالح أبي دينار, عن بن الله

أعلم, الوجهين, وأالله من دينار بن الله عبد عند يكون الروأايتين, فقد
صاالح, أبي عن وأجه غير من مردوأيه بن بكر أبو الحافظ ساقه وأقد
الخطمي زياد عن حميد أبي بن محمد حديث هريرة.وأمن أبي عن
به. هريرة أبي عن

ِلمام آخر) قال حديث(   أبي جامع, عن عن سفيان أحمد: حدثنا ا
عبد من «ما قال وأسلم عليه الله صالى النبي الله, عن عبد وأائل, عن

يتبعه, وأهو منه يتبعه, يفر أقرع شجاع له جعل إل ماله زكاة يؤدي ل
الله كتاب من مصداقه الله عبد قرأ كنزك» ثم فيقول: أنا

الترمذي روأاه القيامة}, وأهكذا يوم به بخلوا ما {سيطوقون
أبي بن جامع عن عيينة بن سفيان حديث من ماجه وأابن وأالنسائي
وأائل أبي عن أعين, كلهما بن الملك الترمذي: وأعبد راشد, زاد

الترمذي: حسن به, وأقال مسعود بن الله عبد عن سلمة بن شقيق
عياش بن بكر أبي حديث من مستدركه في الحاكم روأاه صاحيح. وأقد

وأائل, أبي السبيعي, عن ِإسحاق أبي عن الثوري, كلهما وأسفيان
مسعود ابن عن وأجه غير من جرير ابن به, وأروأاه مسعود ابن عن

ًا. موقوف
بسطام, حدثنا بن أمية يعلى: حدثنا أبو الحافظ آخر) قال حديث(  

الجعد, عن أبي بن سالم عن قتادة عن سعيد زريع, حدثنا بن يزيد
قال وأسلم عليه الله صالى النبي عن ثوبان طلحة, عن أبي بن معدان

ًا بعده ترك «من ًا له مثل كنز زبيبتان له القيامة يوم أقرع شجاع
بعدك, خلفت الذي كنزك وأيلك, فيقول: أنا ؟ أنت يتبعه, وأيقول: من

جسده» سائر يتبع فيقضمها, ثم يده يلقمه حتى يتبعه يزال فل
عبد بن جرير عن الطبراني روأاه يخرجوه. وأقد قوي, وألم جيد ِإسناده

حكيم بن بهز حديث من مردوأيه وأابن جرير ابن البجلي, وأروأاه الله
يأتي «ل وأسلم, قال عليه الله صالى النبي جده, عن أبيه, عن عن

يوم له ُدعي ِإل إياه فيمنعه عنده ماله فضل من فيسأله موله الرجل
ابن جرير, وأقال ابن منع» لفظ الذي فضله يتلمظ شجاع القيامة

قزعة, أبي عن داوأد العلى, حدثنا عبد المثنى, حدثنا ابن حدثنا جرير
رحم ذي من «ما وأسلم, قال عليه الله صالى النبي رجل, عن عن

ِإل به عنده, فيبخل الله جعله فضل من فيسأله رحمه ذا يأتي عليه, 
طريق من روأاه يطوقه» ثم حتى يتلمظ شجاع جهنم من له أخرج
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العبدي مالك أبي بيان, عن بن حجير وأاسمه قزعة أبي عن أخرى

ًا, وأروأاه عن العوفي مرسلً. وأقال قزعة أبي عن آخر وأجه من موقوف
من أيديهم في بما بخلوا الذين الكتاب أهل في عباس: نزلت ابن

ِإن الوأل جرير, وأالصحيح ابن يبينوها, روأاه أن المنزلة الكتب دخل وأ
وأتعالى سبحانه بالدخول, وأالله أوألى هذا يقال:إن معناه, وأقد في هذا

{فأنفقوا وأالرض} أي السموات ميراثا {وألله تعالى أعلم, وأقوله
عز الله ِإلى مرجعها كلها المور فيه} فإن مستخلفين جعلكم مما

تعملون بما {وأالله معادكم يوم ينفعكم ما أموالكم من وأجل. فقدموا
وأضمائركم. بنياتكم خبير} أي

ْد َق ّل َع **  ّلُه َسِم ْوَل ال ِذيَن َق ّل ْا ا َو ُل ّلَه ِإّن َقا ٌءر ال َنْحُن َفِقي َيآُء َوأ ِن ْغ ُتُب َأ ْك َن َس
ْا َما ُلو ُهُم َقا َل ْت َق َء َوأ َيا ِب ِر الن ْي َغ ّق ِب ُقوُل َح َن ْا َوأ ُقو َذاَب ُذوأ ِريِق َع ْلَح ِلَك ا َذ   *

ّدَمْت ِبَما ُكْم َق ِدي ْي َأّن َأ ّلَه َوأ ْيَس ال ٍم َل ّ َظل ِد ِب ِبي َع ْل ِذيَن ّل ّل ْا *  ا َو ُل ّلَه ِإّن َقا ال
َد ِه َنا َع ْي َل ّ ِإ ْؤِمَن َأل ّتَى ِلَرُسوٍل ُن َنا َح َي ِت أ

ْ َباٍن َي ُقْر ُلُه ِب ُك ْأ ّناُر َت ْد ُقْل ال َق
ُكْم َء ٌءل َجآ ِلي ّمن ُرُس ْب َناِت َق ّي َب ْل ِذي ِبا ّل ِبا ُتْم َوأ ْل ِلَم ُق ُهْم َف ُتُمو ْل َت ُتْم ِإن َق ُكن

ِقيَن ِد ِإن صَاا َف ُبوَك *   ّذ ْد َك َق ّذَب َف ٌءل ُك ِلَك ّمن ُرُس ْب ُءوأا َق َناِت َجآ ّي َب ْل ِبا
ِر ُب َتاِب َوأالّز ِك ْل ِر َوأا ِني ْلُم  ا

ذا تعالى: {من قوله نزل عباس: لما ابن عن جبير بن سعيد قال   
ًا الله يقرض الذي ًا قرض ًا له فيضاعفه حسن كثيرة} قالت أضعاف

{لقد الله فأنزل ؟ القرض عباده فسأل ربك محمد, افتقر اليهود: يا
ابن أغنياء} الَية, روأاه وأنحن فقير الله ِإن قالوا الذين قول الله سمع

بن محمد ِإسحاق: حدثني بن محمد حاتم. وأقال أبي وأابن مردوأيه
عنه, قال: الله رضي عباس ابن عن حدثه أنه عكرمة عن محمد أبي

يهود من فوجد المدراس بيت عنه الله رضي الصديق بكر أبو دخل
ًا ًا أناس من فنحاص, وأكان له يقال منهم رجل إلى اجتمعوا قد كثير

بكر: وأيحك أبو له أشيع, فقال له يقال حبر وأأحبارهم, وأمعه علمائهم
ًا أن لتعلم ِإنك الله وأأسلم, فو الله اتق فنحاص يا الله رسول محمد

ًا عنده, تجدوأنه من بالحق جاءكم قد التوراة في عندكم مكتوب
من حاجة من الله ِإلى بنا ما بكر أبا يا فنحاص: وأالله وأالنجيل. فقال

ِإنه ِإنا يتضرع كما ِإليه نتضرع لفقير, ما ِإلينا فقر, وأ عنه ِإلينا, وأ
ًا عنا كان لغنياء, وألو صااحبكم, ينهاكم يزعم كما منا استقرض ما غني

ًا كان وأيعطينا, وألو الربا عن رضي بكر أبو الربا, فغضب أعطانا ما غني
ًا فنحاص وأجه فضرب عنه الله ًا, وأقال: وأالذي ضرب بيده نفسي شديد

828



 www.ahlalhdeeth.com                             الحديث أهل ملتقى     
ما الله, فأكذبونا عدوأ يا عنقك لضربت العهد من وأبينك بيننا الذي لول

صالى الله رسول ِإلى فنحاص صاادقين. فذهب كنتم إن استطعتم
صااحبك, فقال بي صانع ما أبصر محمد وأسلم, فقال: يا عليه الله

ما على حملك بكر: «ما لبي وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ِإن رسول ؟» فقال: يا صانعت ً قال قد الله عدوأ الله,  ًا, قول عظيم

مما لله ذلك, غضبت قال أغنياء, فلما عنه وأأنهم فقير الله أن زعم
ذلك, فأنزل قلت ذلك, وأقال: ما فنحاص وأجهه, فجحد قال, فضربت

ًا فنحاص قال فيما الله ًا عليه رد الله سمع {لقد بكر لبي وأتصديق
أبي ابن أغنياء} الَية, روأاه وأنحن فقير الله ِإن قالوا الذين قول

تعالى قرنه وأوأعيد, وألهذا قالوا} تهديد ما {سنكتب حاتم. وأقوله
وأهذه الله في قولهم هذا حق} أي بغير النبياء بقوله: {وأقتلهم

الجزاء, وألهذا شر ذلك على الله وأسيجزيهم الله لرسل معاملتهم
أيديكم قدمت بما * ذلك الحريق عذاب ذوأقوا تعالى: {وأنقول قال
ًا ذلك لهم يقال للعبيد} أي بظلم ليس الله وأأن ًا تقريع وأتوبيخ

ًا ًا, وأقوله وأتحقير ل أن إلينا عهد الله ِإن قالوا تعالى: {الذين وأتصغير
ًا تعالى النار} يقول تأكله بقربان يأتينا حتى لرسول نؤمن ًا تكذيي أيض
يؤمنوا ل كتبهم, أن في ِإليهم عهد الله أن زعموا الذين لهؤلء

أمته, من بصدقة تصدق من أن معجزاته من يكون حتى لرسول
وأالحسن عباس ابن تأكلها, قاله السماء من نار تنزل منه, أن فتقبلت

قبلي من رسل جاءكم قد وأجل: {قل عز الله وأغيرهما. قال
تأكل وأبنار قلتم} أي وأالبراهين, {وأبالذي بالحجج بالبينات} أي

بالتكذيب قابلتموهم فلم قتلتموهم} أي المتقبلة, {فلم القرابين
تتبعون صاادقين} أنكم كنتم {إن وأقتلتموهم وأالمعاندة وأالمخالفة

ًا تعالى قال للرسل. ثم وأتنقادوأن الحق الله صالى محمد لنبيه مسلي
ِإن وأسلم عليه بالبينات جاءوأا قبلك من رسل كذب فقد كذبوك {ف

أسوة لك, فلك هؤلء تكذيب يوهنك ل المنير} أي وأالكتاب وأالزبر
وأهي البينات من به جاءوأا ما مع كذبوا الذين الرسل من قبلك بمن

من المتلقاة الكتب القاطعة, {وأالزبر} وأهي وأالبراهين الحجج
المنير} أي المرسلين, {وأالكتاب على المنزلة كالصحف السماء

الجلي. الواضح البين

ُكّل ْفٍس **  َقُة َن ِئ ْوِت َذآ ْلَم ّنَما ا ِإ ْوَن َوأ ّف َو ُكْم ُت ْوَم ُأُجوَر ِة َي َياَم ِق ْل َفَمن ا
ِزَح ِر َعِن ُزْح ّنا ْدِخَل ال ُأ ّنَة َوأ ْلَج ْد ا َق ُة َوأما َفاَز َف َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّ ال ُع ِإل َتا َم
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ِر ُغُروأ ْل ُوّن ا َل ْب ُت َل ُكْم ِفَي *   ِل َوا ُكْم َأْم ُفِس ْن َأ ُعّن َوأ َتْسَم َل ِذيَن ِمَن َوأ ّل ْا ا ُتو ُأوأ

َتاَب ِك ْل ُكْم ِمن ا ِل ْب ِذيَن َوأِمَن َق ّل ْا ا َو ُك ًذى َأْشَر ًا َأ ِثير ِإن َك ْا َوأ ِبُروأ ْا َتْص ُقو ّت َت َوأ
ِإّن ِلَك َف ِم ِمْن َذ ِر َعْز  الُُمو

ًا تعالى يخبر    ًا إخبار ذائقة نفس كل بأن الخليقة جميع يعم عام
الجلل ذوأ ربك وأجه وأيبقى فان عليها من تعالى: {كل الموت, كقوله
ِلكرام} فهو ِلنس يموت, وأالجن ل الذي الحي هو وأحده تعالى وأا وأا

القهار الحد الواحد العرش, وأينفرد وأحملة الملئكة يموتون, وأكذلك
ًا وأالبقاء, فيكون بالديمومة تعزية فيها الَية أوألً, وأهذه كان كما آخر

ِإنه لجميع ِإذا حتى الرض وأجه على أحد يبقى ل الناس, ف يموت, ف
آدم صالب في وأجودها الله قدر التي النطفة وأفرغت المدة انقضت
جليلها بأعمالها الخلئق وأجازى القيامة الله البرية, أقام وأانتهت

ًا يظلم وأصاغيرها, فل وأقليلها, كبيرها وأحقيرها, كثيرها مثقال أحد
ِإنما قال ذرة, وألهذا ابن القيامة} قال يوم أجوركم توفون تعالى: {وأ

أبي بن علي الوأيسي, حدثنا العزيز عبد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي
أبيه, عن الحسين, عن بن علي بن محمد بن جعفر عن اللهبي علي
الله صالى النبي توفي عنه, قال: لما الله رضي طالب أبي بن علي
يروأن وأل حسه يسمعون آت التعزية, جاءهم وأجاءت وأسلم عليه

{كل وأبركاته الله وأرحمة البيت أهل عليكم شخصه, فقال: السلم
ِإنما ذائقة نفس ِإن يوم أجوركم توفون الموت, وأ الله في القيامة} 
ًا كل من مصيبة, وأخلفا كل من عزاء فائت, كل من هالك, وأدرك

ِإياه فبالله ِإن فثقوا, وأ الثواب, وأالسلم حرم من المصاب فارجوا, ف
أن أبي محمد: فأخبرني بن جعفر وأبركاته. قال الله وأرحمة عليكم

السلم. عليه الخضر هذا ؟ هذا من قال: أتدروأن طالب أبي بن علي
جنب من فاز} أي فقد الجنة وأأدخل النار عن زحزح وأقوله: {فمن

حاتم: أبي ابن الفوز. قال كل فاز فقد الجنة وأأدخل منها وأنجا النار
عمروأ بن محمد حدثنا النصاري الله عبد بن محمد أبي, حدثنا حدثنا

الله رسول هريرة, قال: قال أبي سلمة, عن أبي عن علقمة بن
وأما الدنيا من خير الجنة في سوط «موضع وأسلم عليه الله صالى

فقد الجنة وأأدخل النار عن زحزح {فمن شئتم إن فيها, اقرؤوأا
هذه بدوأن الوجه هذا غير الصحيحين, من في ثابت حديث فاز}» هذا

صاحيحه في حبان حاتم, وأابن أبو الزيادة هذه بدوأن روأاه الزيادة, وأقد
ابن وأروأاه هذا عمروأ بن محمد حديث مستدركه, وأمن في وأالحاكم
إبراهيم, حدثنا بن أحمد بن محمد آخر, فقال: حدثنا وأجه من مردوأيه
أبي عن علي بن عمروأ أنبأنا مسعدة بن حميد يحيى, أنبأنا بن محمد
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عليه الله صالى الله رسول سعد, قال: قال بن سهل حازم, عن

فيها» وأما الدنيا من خير الجنة في أحدكم سوط «لموضع وأسلم
فاز} فقد الجنة وأأدخل النار عن زحزح {فمن الَية هذه تل قال: ثم

روأاه مسلمون} ما وأأنتم إل تموتن تعالى: {وأل قوله عند وأتقدم
وأهب. عن بن زيد العمش, عن عن الجراح بن وأكيع عن أحمد المام

العاص, بن عمروأ بن الله عبد الكعبة, عن رب عبد بن الرحمن عبد
يزحزح أن أحب «من وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال

وأاليوم بالله يؤمن وأهو منيته فلتدركه الجنة يدخل وأأن النار عن
تعالى: {وأما إليه». وأقوله يؤتى أن يحب ما الناس إلى الَخر, وأليأت

لمرها, الدنيا, وأتحقير لشأن الغروأر} تصغير متاع إل الدنيا الحياة
الحياة تؤثروأن تعالى: {بل قال زائلة, كما فانية, قليلة دنيئة وأأنها
فمتاع شيء من أوأتيتم {وأما تعالى وأأبقى} وأقال خير وأالَخرة الدنيا

ما «وأالله الحديث وأأبقى} وأفي خير الله عند وأما وأزينتها الدنيا الحياة
بم اليم, فلينظر في أصابعه أحدكم يغمس كما إل الَخرة في الدنيا
متاع إل الدنيا الحياة تعالى: {وأما قوله في قتادة إليه» وأقال ترجع

إله ل الذي وأالله ـ أوأشكت متروأكة متاع هي متاع الغروأر} قال: هي
إن الله طاعة المتاع هذا من أهلها, فخذوأا عن تضمحل أن ـ هو إل

أموالكم في تعالى: {لتبلون بالله, وأقوله إل قوة استطعتم, وأل
وأالجوع الخوف من بشيء تعالى: {وألنبلونكم وأأنفسكم} كقوله

أن بد ل الَيتين, أي آخر وأالثمرات} إلى وأالنفس الموال من وأنقص
أهله, وأيبتلى أوأ وألده أوأ نفسه أوأ ماله من شي في المؤمن يبتلى

البلء في زيد صالبة دينه في كان دينه, فإن قدر على المؤمن
أشركوا الذين وأمن قبلكم من الكتاب أوأتوا الذين من {وألتسمعن

ًا} يقول أذى بدر وأقعة قبل المدينة مقدمهم عند للمؤمنين تعالى كثير
ًا ًا الكتاب أهل من الذى من نالهم عما لهم مسلي وأالمشركين, وأآمر

تعالى: {وأإن الله, فقال يفرج حتى وأالعفو وأالصبر بالصفح لهم
حاتم: حدثنا أبي ابن المور} قال عزم من ذلك فإن وأتتقوا تصبروأا

الزهري, عن حمزة أبي بن شعيب اليمان, حدثنا أبو أبي, حدثنا
النبي أخبره, قال: كان زيد بن أسامة أن الزبير بن عروأة أخبرني

الكتاب وأأهل المشركين عن يعفون وأأصاحابه وأسلم عليه الله صالى
تعالى: {وألتسمعن الله الذى, قال على الله, وأيصبروأن أمرهم كما
كثيرا} أذى أشركوا الذين وأمن قبلكم من الكتاب أوأتوا الذين من

أمره ما العفو في يتأوأل وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: وأكان
ًا, وأقد ذكره فيهم, هكذا الله أذن حتى به الله البخاري ذكره مختصر
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شعيب اليمان, أنبأنا أبو مطولً, فقال: حدثنا الَية هذه تفسير عند
أن زيد, حدثه بن أسامة أن الزبير بن عروأة الزهري, أخبرني عن

قطيفة عليه حمار على ركب وأسلم عليه الله صالى الله رسول
بني في عبادة بن سعد وأراءه, يعود زيد بن أسامة فدكية, وأأردف

فيه مجلس على مر بدر, قال: حتى وأقعة قبل الخزرج بن الحارثا
أبي, بن الله عبد يسلم أن قبل سلول, وأذلك ابن أبي بن الله عبد
الوأثان عبدة وأالمشركين المسلمين من أخلط المجلس في وأإذا

روأاحة, بن الله عبد المجلس وأالمسلمين, وأفي اليهود الكتاب وأأهل
أنفه أبي بن الله عبد الدابة, خمر عجاجة المجلس غشيت فلما

عليه الله صالى الله رسول علينا, فسلم تغبروأا وأقال: ل بردائه
عليهم وأقرأ وأجل عز الله إلى وأقف, فنزل, وأدعاهم وأسلم, ثم

تقول مما أحسن ل المرء, إنه : أيها أبي بن الله عبد القرأن, فقال
ًا كان إن جاءك فمن رحلك إلى مجالسنا. ارجع في به تؤذنا فل حق

يا عنه: بلى الله رضي روأاحة بن الله عبد عليه, فقال فاقصص
ذلك, فاستب نحب مجالسنا, فإنا في به الله, فاغشنا رسول

النبي يزل يتثاوأروأن, فلم كادوأا حتى وأاليهود وأالمشركون المسلمون
الله صالى النبي ركب سكتوا, ثم حتى يخفضهم وأسلم عليه الله صالى
النبي له عبادة, فقال بن سعد على دخل حتى فسار دابته وأسلم عليه
حباب» يريد أبو قال ما إلى تسمع ألم سعد «يا وأسلم عليه الله صالى
الله, اعف رسول سعد: يا وأكذا, فقال أبي, قال: كذا بن الله عبد
الذي بالحق الله جاء لقد الكتاب عليك أنزل الذي وأاصافح, فوالله عنه

وأيعصبوه يتوجوه أن على البحيرة هذه أهل اصاطلح عليك, وألقد أنزل
بذلك, الله, شرق أعطاك الذي بالحق ذلك الله أبى بالعصابة, فلما

عليه الله صالى الله رسول عنه رأيت, فعفا ما به فعل الذي فذلك
عن يعفون وأسلم, وأأصاحابه عليه الله صالى الله رسول وأكان وأسلم

الذى, قال على الله, وأيصبروأن أمرهم كما الكتاب وأأهل المشركين
الذين وأمن قبلكم من الكتاب أوأتوا الذين من تعالى: {وألتسمعن الله

ّد وأقال كثيرا} الَية أذى أشركوا لو الكتاب أهل من كثير تعالى: {وأ
ًا إيمانكم بعد من يردوأنكم ًا, حسد ما بعد من أنفسهم عند من كفار

بأمره} الَية, وأكان الله يأتي حتى وأاصافحوا فاعفوا الحق لهم تبين
أذن حتى به الله أمره ما العفو في يتأوأل وأسلم عليه الله صالى النبي

ًا, فقتل وأسلم عليه الله صالى الله رسول غزا فيهم, فلما له الله بدر
من معه وأمن سلول ابن أبي بن الله عبد قال قريش كفار صاناديد به

صالى الرسول فبايعوا توجه قد أمر الوأثان: هذا وأعبدة المشركين
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أمر أوأ بحق قام من فكل وأأسلموا السلم على وأسلم عليه الله

في الصبر إل دوأاء له فما يؤذى أن بد فل منكر عن نهى بمعروأف, أوأ
وأجل. عز الله إلى وأالرجوع بالله الله, وأالستعانة

َذ ِإ َوأ َذ **  ّلُه َأَخ َق ال َثا ِذيَن ِمي ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأوأ ِك ْل ّنُه ا ُن ّي َب ُت ّناِس َل َ ِلل َنُه َوأل ُتُمو ْك َت
ُه ُذوأ َب َن َء َف ِهْم َوأَرآ ِر ُهو ْا ُظ ْوأ َتَر ِه َوأاْش ًا ِب ً َثَمن ِليل ْئَس َق ِب َتُروأَن َما َف َ َيْش *  ل
َبّن ِذيَن َتْحَس ّل ْفَرُحوَن ا ْا ِبَمآ َي ْو َت ّبوَن َأ ُيِح ْا َأن ّوأ ُدوأ ْا َلْم ِبَما ُيْحَم ُلو َع ْف َ َي َفل

ُهْم ّن َب ٍة َتْحَس َفاَز َذاِب ّمَن ِبَم َع ْل ُهْم ا َل ٌءب َوأ َذا ٌءم َع ِلي ِه َأ ّل َوأل ْلُك *   ُم
َوأاِت ّلُه َوأالْرِض الّسَما َلَى َوأال ٍء ُكّل َع ٌءر َشْي ِدي  َق

العهد عليهم الله أخذ الذين الكتاب لهل وأتهديد الله من توبيخ هذا   
وأسلم, وأأن عليه الله صالى بمحمد يؤمنوا أن النبياء ألسنة على

ارسله أمره, فإذا من أهبة على الناس, ليكونوا في بذكره ينوهوا
في الخير من عليه وأعدوأا عما وأتعوضوا ذلك تابعوه, فكتموا الله

السخيف, فبئست الدنيوي الطفيف, وأالخط بالدوأن وأالَخرة الدنيا
أن للعلماء تحذير هذا بيعتهم, وأفي البيعة صافقتهم, وأبئست الصفقة
مسالكهم, فعلى بهم أصاابهم, وأيسلك ما فيصيبهم مسلكهم يسلكوا
العمل على النافع, الدال العلم من بأيديهم ما يبذلوا أن العلماء

ًا, فقد منه يكتموا الصالح, وأل طرق من المروأي الحديث في وأرد شيئ
عن سئل قال: «من وأسلم, أنه عليه الله صالى النبي عن متعددة

تعالى: {ل نار» وأقوله من بلجام القيامة يوم ألجم فكتمه علم
يفعلوا}, لم بما يحمدوأا أن وأيحبون أتوا بما يفرحون الذين تحسبن

الصحيحين في جاء يعطوا, كما لم بما المتكثرين المرائين بذلك يعني
بها, ليتكثر كاذبة دعوة ادعى «من وأسلم عليه الله صالى النبي عن
ًا الصحيح قلة»., وأفي إل الله يزده لم يعط لم بما «المتشبع أيض

جريج, ابن عن حجاج أحمد: حدثنا المام زوأر», وأقال ثوبي كلبس
أن أخبره عوف بن الرحمن عبد بن حميد أن مليكة أبي ابن أخبرني
كل كان فقل: لئن عباس ابن إلى لبوابه رافع يا قال: اذهب مروأان
ًا يفعل لم بما يحمد أن وأأحب أتى بما فرح منا امرىء لنعذبن معذب

أهل في هذه نزلت وأهذه, إنما لكم عباس: وأما ابن أجمعون, فقال
الكتاب أوأتوا الذين ميثاق الله أخذ {وأإذ عباس ابن تل الكتاب, ثم

ًا به وأاشتروأا ظهورهم وأراء فنبذوأه تكتمونه وأل للناس لتبيننه ً ثمن قليل
أن وأيحبون أتوا بما يفرحون الذين تحسبن * ل يشتروأن ما فبئس

صالى النبي عباس: سألهم ابن يفعلوا} الَية. وأقال لم بما يحمدوأا
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قد فخرجوا بغيره وأأخبروأه إياه فكتموه شيء عن وأسلم عليه الله
إليه, وأفرحوا بذلك عنه, وأاستحمدوأا سألهم بما أخبروأه قد أن أروأد
في البخاري روأاه عنه, وأهكذا سألهم ما كتمانهم من أتوا بما

أبي تفسيريهما, وأابن في وأالنسائي وأالترمذي التفسير, وأمسلم
من كلهم مردوأيه وأابن مستدركه في جرير, وأالحاكم حاتم, وأابن

ًا البخاري بنحوه, وأروأاه جريج بن الملك عبد حديث حديث من أيض
قال مروأان وأقاص, أن بن علقمة عن مليكة أبي ابن عن جريج ابن

البخاري: حدثنا وأقال عباس, فذكره ابن إلى رافع يا لبوابه: اذهب
عن أسلم بن زيد حدثني جعفر بن محمد مريم, أنبأنا أبي بن سعيد
ً عنه: أن الله رضي الخدري سعيد أبي يسار, عن بن عطاء من رجال

خرج إذا وأسلم, كان عليه الله صالى الله رسول عهد على المنافقين
عنه, وأفرحوا تخلفوا الغزوأ إلى وأسلم عليه الله صالى الله رسول

رسول قدم فإذا وأسلم عليه الله صالى الله رسول خلف بمقعدهم
أن وأحلفوا, وأأحبوا إليه اعتذروأا الغزوأ من وأسلم عليه الله صالى الله

أتوا بما يفرحون الذين تحسبن {ل يفعلوا, فنزلت لم بما يحمدوأا
حديث من مسلم روأاه يفعلوا} الَية, وأكذا لم بما يحمدوأا أن وأيحبون

حديث من تفسيره في مردوأيه ابن روأاه بنحوه. وأقد مريم أبي ابن
أبو أسلم, قال: كان بن زيد عن سعد بن هشام عن سعد بن الليث
سعيد أبا فقال: يا مروأان عند ثابت بن  وأزيد خديج بن وأرافع سعيد
أن وأيحبون أتوا بما يفرحون الذين تحسبن تعالى: {ل قوله رأيت

لم بما نحمد أن وأنحب أتينا بما نفرح يفعلوا}, وأنحن لم بما يحمدوأا
ًا أن ذاك ذاك, إنما من ليس هذا سعيد: إن أبو فقال ؟ نفعل من ناس

وأسلم عليه الله صالى الله رسول بعث إذا يتخلفون كانوا المنافقين
ًا, فإن الله من نصر لهم كان بتخلفهم, وأإن فرحوا نكبة فيهم كان بعث

وأالفتح, بالنصر سروأرهم على وأيحمدوأهم ليرضوهم لهم حلفوا وأفتح
؟ هذا يعلم سعيد: وأهذا أبو فقال ؟ هذا من هذا مروأان: أين فقال
أبو قال سعيد, ثم أبو صادق قال: نعم ؟ زيد يا مروأان: أكذلك فقال

أخبرك إن يخشى خديج, وألكنه بن رافع يعني ـ ذاك يعلم سعيد: وأهذا
سعيد لبي زيد قال خرجوا الصدقة, فلما في قلئصه تنزع أن

سعيد: شهدت أبو لك, فقال شهدت ما على تحمدني الخدري: أل
من روأاه ثم ؟ الحق شهدت ما على تحمدني زيد: أوأل فقال الحق

وأزيد هو كان خديج: أنه بن رافع أسلم, عن بن زيد عن مالك حديث
مروأان: يا المدينة, فقال أمير وأهو الحكم بن مروأان عند ثابت بن

سعيد أبي عن تقدم كما فذكره ؟ الَية هذه نزلت شيء أي في رافع
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كما عباس ابن يسأل ذلك بعد يبعث مروأان عنهم, وأكان الله رضي

قاله وأما عباس ابن ذكره ما بين منافاة وأل ذكرناه ما له تقدم, فقال
ابن روأى أعلم, وأقد ذكر, وأالله ما جميع في عامة الَية هؤلء, لن

ًا مردوأيه عن عقبة بن وأموسى عتيق أبي بن محمد حديث من أيض
النصاري قيس بن ثابت النصاري, أن ثابت بن محمد الزهري, عن

هلكت, قال«لم» ؟ أكون أن خشيت لقد الله, وأالله رسول قال: يا
أحب وأأجدني يفعل لم بما يحمد أن يحب أن المرء الله نهى قال

أن الله وأنهى الجمال أحب وأأجدني الخيلء عن الله الحمد, وأنهى
َوري امرؤ وأأنا صاوتك فوق أصاواتنا نرفع ْه رسول الصوت, فقال َج
ًا, وأتقتل تعيش أن ترضى «أل وأسلم عليه الله صالى الله حميد

ًا, وأتدخل ًا الله. فعاش رسول يا ؟» فقال: بلى الجنة شهيد حميد
ًا وأقتل تحسبنهم تعالى: {فل الكذاب, وأقوله مسيلمة يوم شهيد

على المفرد, وأبالياء مخاطبة على بالتاء العذاب} يقرأ من بمفازة
منه لهم بد ل بل العذاب من ناجون أنهم يحسبون ل أي عنهم الخبار
ملك {وألله تعالى قال أليم} ثم عذاب تعالى: {وألهم قال وألهذا

كل مالك هو قدير} أي شيء كل على وأالرض, وأالله السموات
تخالفوه, وأل شيء, فهابوه يعجزه شيء, فل كل على شيء, وأالقادر

الذي منه, وأالقدير أعظم ل الذي العظيم فإنه وأنقمته غضبه وأاحذوأرا
منه. أقدر ل

ِإّن ْلِق ِفي **  َوأاِت َخ ِتلَِف َوأالْرِض الّسَما ْيِل َوأاْخ ّل ْل ِر ا َها ّن َياٍت َوأال َ ل
ِلي ْوأ ُ َباِب ل ْل ِذيَن ال ّل ُكُروأَن *  ا ْذ ّلَه َي ًا ال َيام ًا ِق ُعود ُق َلَى َوأ َع ِهْم َوأ ِب ُنو ُج

ّكُروأَن َتَف َي ْلِق ِفي َوأ َوأاِت َخ َنآ َوأالْرِض الّسَما ّب ْقَت َما َر َل ً َهذا َخ ِطل َبا
َنَك ْبَحا َنا ُس ِق َذاَب َف ِر َع ّنا َنآ ال ّب ّنَك *  َر ْدِخِل َمن ِإ ّناَر ُت ْد ال َق َتُه َف ْي َوأَما َأْخَز

ِلِميَن ّظا ٍر ِمْن ِلل ْنَصا َنآ َأ ّب َنآ *  ّر ّن َنا ِإ ْع ًا َسِم ِدي َنا ِدي ُم َنا ِليَماِن ُي ْا َأْن ِل ُنو آِم
ُكْم ّب ّنا ِبَر َنا َفآَم ّب ِفْر َر ْغ َنا َفا َنا َل َب ُنو ّفْر ُذ َك ّنا َوأ َنا َع ِت َئا ّي َنا َس ّف َو َت َع َوأ ِر َم ْبَرا * ال

َنا ّب َنا َر ِت َنا َما َوأآ ّت َعد َلَى َوأ ِلَك َع َ ُرُس َنا َوأل ِز ْوَم ُتْخ ِة َي َياَم ِق ْل ّنَك ا َ ِإ ِلُف ل ُتْخ
َد َعا ْلِمي التستري, حدثنا إسحاق بن الحسين الطبراني: حدثنا قال    ا

المغيرة, عن أبي بن جعفر عن القمي يعقوب الحماني, حدثنا يحيى
اليهود, فقالوا: بم قريش عباس, قال: أتت ابن جبير, عن بن سعيد

النصارى للناظرين, وأأتوا بيضاء وأيده قالوا: عصاه ؟ موسى جاءكم
وأالبرص, وأيحيي الكمه يبرىء قالوا: كان ؟ عيسى كان فقالوا: كيف

يجعل أن الله فقالوا: ادع وأسلم عليه الله صالى النبي الموتى, فأتوا
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ًا, فدعا الصفا لنا السموات خلق في {إن الَية هذه ربه, فنزلت ذهب

فيها, اللباب} فليتفكروأا لوألي لَيات وأالنهار الليل وأاختلف وأالرض
كان ذهبا الصفا يكون أن مدنية, وأسؤالهم الَية هذه فإن مشكل وأهذا

خلق في يقول: {إن تعالى الله أن الَية أعلم, وأمعنى بمكة, وأالله
في وأاتساعها, وأهذه ارتفاعها في هذه وأالرض} أي السموات
المشاهدة الَيات من فيهما وأاتضاعها, وأما كثافتها وأ انخفاضها
وأأشجار وأقفار وأجبال وأبحار سيارات, وأثوابت كواكب من العظيمة

اللوان مختلفة وأمعادن, وأمنافع وأثمار, وأحيوان وأنبات, وأزروأع
تعاقبهما وأالنهار} أي الليل وأالخواص, {وأاختلف وأالطعوم وأالروأائح

يعتدلن هذا, ثم وأيقصر هذا يطول وأالقصر, فتارة الطول وأتقارضهما
كان الذي قصيرا, وأيقصر كان الذي فيطول هذا من هذا يأخذ ثم

لوألي {لَيات تعالى قال , وألهذا العليم العزيز تقدير ذلك طويل. وأكل
على بحقائقها الشياء تدرك التي الذكية التامة العقول اللباب} أي

فيهم الله قال يعقلون, الذين ل الذين البكم كالصم جلياتها, وأليسوا
عنها وأهم عليها يمروأن وأالرض السموات في آية من {وأكأين

وأصاف مشركون} ثم وأهم إل بالله أكثرهم يؤمن * وأما معرضون
ًا الله يذكروأن اللباب, فقال: {الذين أوألي تعالى ًا قيام وأعلى وأقعود

حصين: أن بن عمران عن البخاري صاحيح في ثبت جنوبهم}. كما
ًا, فإن «صاّل قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول تستطع لم قائم

ًا, فإن جميع في ذكره يقطعون ل جنبك» أي فعلى تستطع لم فقاعد
خلق في وأألسنتهم, {وأيتفكروأن وأضمائرهم بسرائرهم أحوالهم

على الدالة الحكم من فيهما ما يفهمون وأالرض} أي السموات
الشيخ وأرحمته. وأقال وأاختياره وأحكمته وأعلمه وأقدرته الخالق عظمة

على بصري يقع فما منزلي من لخرج الداراني: إني سليمان أبو
الدنيا أبي ابن عبرة, روأاه فيه وألي نعمة فيه علي لله رأيت إل شيء

ساعة قال: تفكر أنه البصري الحسن وأعن وأالعتبار التوكل كتاب في
تريك مرآة الحسن: الفكرة قال الفضيل ليلة, وأقال قيام من خير

قلبك يدخل نور عيينة: الفكرة بن سفيان وأسيئاتك, وأقال حسناتك
البيت: بهذا تمثل وأربما

عبرة له شيء كل فكرةففي له كانت المرء إذا 
ًا قيله كان لمن قال: طوبى أنه السلم عليه عيسى وأعن   تذكر

ًا, وأنظره وأصامته ًا, قال تفكر الوحدة طول الحكيم: إن لقمان عبر
وأهب الجنة, وأقال باب طرق على دليل الفكرة للفكرة, وأطول ألهم

علم, وأل إل قط امرؤ فهم وأل فهم إل امرىء فكرة طالت ما منبه بن
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الله بذكر العزيز: الكلم عبد بن عمر عمل. وأقال إل قط امرؤ علم
مغيث العبادة. وأقال أفضل الله نعم في حسن, وأالفكرة وأجل عز

بقلوبكم, الموقف تفكركم, وأشاهدوأا يوم كل القبور السود: زوأروأا
النار, وأأشعروأا أوأ الجنة إلى بالفريقين المنصرف إلى وأانظروأا
ذلك عند يبكي وأأطباقها. وأكان وأمقامعها النار ذكر وأأبدانكم قلوبكم

ًا يرفع حتى بن الله عبد عقله. وأقال ذهب قد أصاحابه بين من صاريع
راهب, فقال: يا وأمزبلة, فناداه مقبرة عند براهب رجل المبارك: مر

الرجال, وأكنز معتبر: كنز فيهما لك الدنيا كنوز من كنزين عندك إن
الخربة يأتي قلبه يتعاهد أن أراد إذا كان عمر: أنه ابن الموال. وأعن

يرجع ثم ؟ أهلك حزين, فيقول: أين بصوت فينادي بابها على فيقف
أنه عباس ابن وأجهه} وأعن إل هالك شيء فيقول: {كل نفسه إلى

ساه. وأالقلب ليلة قيام من تفكر, خير في مقتصدتان قال: ركعتان
في بطنك, وأاشرب ثلث في آدم, كل ابن البصري: يا الحسن وأقال

نظر الحكماء: من بعض للفكرة. وأقال تتنفس الَخر ثلثه ثلثه, وأدع
الغفلة. وأقال تلك بقدر قلبه بصر من العبرة, انطمس بغير الدنيا إلى
لما تعالى الله عظمة في الناس تفكر الحافي: لو الحارثا بن بشر

غير قيس, قال: سمعت عبد بن عامر عن الحسن عصوه. وأقال
وأسلم عليه الله صالى النبي أصاحاب من ثلثة وأل اثنين وأل وأاحد

عليه عيسى التفكر. وأعن اليمان نور أوأ اليمان ضياء يقولون: إن
في كنت, وأكن ما حيث الله اتق الضعيف آدم ابن قال: يا أنه السلم

ًا, وأاتخذ الدنيا ًا, وأعلم المساجد ضيف البكاء, وأجسدك عينيك بيت
بن عمر المؤمنين أمير غد. وأعن برزق تهتم الفكر, وأل الصبر, وأقلبك

ًا بكى عنه, أنه الله رضي العزيز عبد عن أصاحابه, فسئل بين يوم
ما بها منها وأشهواتها, فاعتبرت وألذاتها الدنيا في ذلك, فقال: فكرت

عبرة فيها يكن لم مرارتها, وألئن تكدرها حتى تنقضي شهواتها تكاد
الدنيا: أنشدني أبي ابن ادكر. وأقال لمن مواعظ فيها إن اعتبر لمن

الرحمن: عبد بن الحسين
على كل وأحدهنحن الله العبرنحمد المؤمن الفكرلذة المؤمن نزهة 

المنى فوق كان قد عيش شعررب وأما تقضى وأعمرهقد له خطررب
النبات من الشجروأسروأر من وأظل العيون من خرير الزهرفي مونق

وأحدهإن الله بالغيرنحمد الدهر وأأهلهسرعة الثمرغيرته من وأطيب
اعتبر إن لعبرةللبيب ذا في لمعتبرإن ذا في
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وأصافاته ذاته على الدالة بمخلوقاته يعتبر ل من تعالى الله ذم وأقد  

وأالرض السموات في آية من {وأكأين وأآياته, فقال وأقدره وأشرعه
وأهم إل بالله أكثرهم يؤمن * وأما معرضون عنها وأهم عليها يمروأن

ًا الله يذكروأن {الذين المؤمنين عباده مشركون} وأمدح ًا قيام وأقعود
{ربنا وأالرض} قائلين السموات خلق في وأيتفكروأن جنوبهم وأعلى

ًا, بل الخلق هذا خلقت ما باطلً} أي هذا خلقت ما لتجزي بالحق عبث
نزهوه بالحسنى. ثم أحسنوا الذين عملوا, وأتجزي بما أساؤوأا الذين

ًا تخلق أن عن {سبحانك} أي الباطل, فقالوا وأخلق العبث عن شيئ
ً من وأالعدل, يا بالحق الخلق خلق من يا النار} أي عذاب {فقنا باطل

بحولك النار عذاب من وأالعبث. قنا وأالعيب النقائص عن منزه هو
به تهدينا صاالح لعمل عنا. وأوأفقنا بها ترضى لعمال وأقيضنا وأقوتك

إنك {ربنا قالوا الليم. ثم عذابك من به النعيم, وأتجيرنا جنات إلى
الجمع لهل خزيه وأأظهرت أهنته أخزيته} أي فقد النار تدخل من

منك. وأل لهم مجير ل القيامة يوم أنصار} أي من للظالمين {وأما
ًا سمعنا إننا {ربنا بهم أردت عما لهم محيد لليمان} أي ينادي منادي
ًا {أن وأسلم عليه الله صالى الرسول اليمان, وأهو إلى يدعو داعي
له فاستجبنا فآمنا, أي بربكم آمنوا يقول فآمنا} أي بربكم آمنوا

ذنوبنا} أي لنا فاغفر نبيك, {ربنا وأاتباعنا بإيماننا وأاتبعناه, أي
البرار} مع وأبينك, {وأتوفنا بيننا سيئاتنا} فيما عنا استرها, {وأكفر

رسلك} قيل: معناه على وأعدتنا ما وأآتنا بالصالحين, {ربنا ألحقنا أي
ـ أظهر رسلك. وأهذا ألسنة على برسلك, وأقيل: معناه اليمان على
عياش بن إسماعيل اليمان, حدثنا أبو أحمد: حدثنا المام قال وأقد
مالك, قال: قال بن أنس عقال, عن أبي محمد, عن بن عمروأ عن

يبعث العروأسين أحد «عسقلن وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ًا سبعين القيامة يوم منها الله منها عليهم, وأيبعث حساب ل ألف

ًا خمسين رؤوأسهم الشهداء صافوف الله, وأبها إلى وأفودا شهداء ألف
ًا, يقولون أوأداجهم تثج أيديهم في مقطعة وأعدتنا ما وأآتنا {ربنا دم

الله: الميعاد} فيقول تخلف ل إنك القيامة يوم تخزنا وأل رسلك على
ًا. نقاء منه البيضة. فيخرجون بنهر اغسلوهم عبيدي صادق بيض

غرائب من يعد الحديث شاؤوأا» وأهذا حيث الجنة في فيسرحون
ًا, وأالله يجعله من المسند, وأمنهم يوم تخزنا أعلم. {وأل موضوع

بد ل الميعاد} أي تخلف ل الخلئق, {إنك رؤوأس على القيامة} أي
بين القيامة يوم القيام وأهو رسلك عنه أخبرت الذي الميعاد من

ُسريج, حدثنا بن الحارثا يعلى: حدثنا أبو الحافظ قال يديك, وأقد
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جابر أن المنكدر بن محمد عيسى, حدثنا بن الفضل المعتبر, حدثنا

«العار قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن حدثه الله عبد بن
عز الله يدي بين المقام في القيامة في آدم ابن من تبلغ وأالتخزية

ثبت غريب. وأقد النار» حديث إلى به يؤمر أن العبد يتمنى ما وأجل
من العشر الَيات هذه يقرأ كان وأسلم عليه الله صالى الله رسول أن

الله: رحمه البخاري لتهجده, فقال الليل من قام إذا عمران آل آخر
بن شريك جعفر, أخبرني بن محمد مريم, حدثنا أبي بن سعيد حدثنا
عنهما, الله رضي عباس ابن كريب, عن عن نمر أبي بن الله عبد

عليه الله صالى الله رسول ميمونة, فتحدثا خالتي عند قال: بت
فنظر قعد الَخر الليل ثلث كان رقد, فلما ثم ساعة أهله مع وأسلم

الليل وأاختلف وأالرض السموات خلق في {إن السماء, فقال إلى
وأاستن, فصلى فتوضأ قام اللباب} الَيات, ثم لوألي لَيات وأالنهار
فصلى خرج ركعتين, ثم فصلى بلل أذن ركعة, ثم عشرة إحدى

الصنعاني, إسحاق بن بكر أبي عن مسلم روأاه الصبح. وأهكذا بالناس
مالك, عن عن طرق من البخاري روأاه به. ثم مريم أبي ابن عن

عند بات أنه أخبره عباس ابن أن كريب سليمان, عن بن مخرمة
خالته, قال: وأهي وأسلم عليه الله صالى النبي زوأج ميمونة

الله صالى الله رسول الوسادة, وأاضطجع عرض في فاضطجعت
وأسلم عليه الله صالى الله رسول طولها, فنام في وأأهله وأسلم عليه
الله رسول بقليل, استيقظ بعده أوأ قبله أوأ الليل انتصف إذا حتى
بيده, وأجهه عن النوم يمسح فجعل منامه من وأسلم عليه الله صالى

شن إلى قام عمران, ثم آل سورة من الخواتيم الَيات العشر قرأ ثم
عباس ابن يصلي. قال قام وأضوءه, ثم منها, فأحسن فتوضأ معلقة
إلى فقمت ذهبت صانع, ثم ما مثل فصنعت عنهما: فقمت الله رضي

على اليمنى يده وأسلم عليه الله صالى الله رسول جنبه, فوضع
ثم ركعتين ثم ركعتين يفتلها, فصلى اليمنى بأذني رأسي, وأأخذ

حتى اضطجع أوأتر, ثم ركعتين, ثم ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين
الصبح. فصلى خرج خفيفتين, ثم ركعتين فصلى المؤذن, فقام جاءه

مسلم به. وأروأاه مالك عن طرق من الجماعة بقية أخرجه وأهكذا
ًا به. سليمان بن مخرمة عن أخر وأجوه من داوأد وأأبو أيض

عنهما, قال الله رضي عباس ابن عن الحديث أخرى) لهذا طريق(  
علي, حدثنا بن محمد بن أحمد بن محمد مردوأيه: حدثنا بن بكر أبو
أبي بن يونس يحيى, أنبأنا بن خلد مسّرة, أنبأنا أبي بن يحيى أبو

عباس, عن بن الله عبد بن علي عمروأ, عن بن المنهال إسحاق, عن
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الله رسول بآل أبيت أن العباس قال: أمرني, عباس بن الله عبد

صالى الله رسول صالته. قال: فصلى وأأحفظ وأسلم عليه الله صالى
في يبق لم إذا حتى الَخرة العشاء صالة بالناس وأسلم عليه الله

قلت: ؟ الله عبد ؟ هذا بي, فقال: من فمر غيره, قام أحد المسجد
الليلة. قال: بكم أبيت أن العباس أمرني قلت نعم, قال: فمه

بوسادة فأتى ؟ الله عبد قال: افرشّن دخل أن فلما الحق «فالحق
حتى عليها وأسلم عليه الله صالى الله رسول مسوح. قال: فنام من

ًا, قال: فرفع فراشه على استوى غطيطه, ثم سمعت رأسه قاعد
هذه تل ثم مرات القدوأس» ثلثا الملك «سبحان فقال السماء إلى

وأأبو مسلم روأى ختمها. وأقد حتى عمران آل سورة آخر من الَيات
ًا أبيه عن عباس بن عبدالله بن علي حديث من وأالنسائي داوأد حديث
ًا. ذلك في أيض

عن بهدلة بن عاصام حديث من مردوأيه ابن أخرى) روأاها طريق(  
الله رسول أن عباس ابن جبير, عن بن سعيد أصاحابه, عن بعض
إلى ليل, فنظر مضى بعدما ليلة ذات خرج وأسلم عليه الله صالى

الليل وأاختلف وأالرض السموات خلق في {إن الَية هذه وأتل السماء
اجعل «اللهم قال ثم السورة آخر اللباب} إلى لوألي لَيات وأالنهار

ًا, وأفي قلبي في ًا سمعي نور ًا, وأعن بصري وأفي نور ًا, يميني نور نور
ًا, وأمن شمالي وأعن ًا, وأمن يدي بين نور ًا, وأمن خلفي نور فوقي نور

ًا, وأمن ًا تحتي نور ًا لي وأأعظم نور الدعاء القيامة» وأهذا يوم نور
رضي عباس ابن عن كريب روأاية من الصحيح طرق بعض في ثابت
أبي بن جعفر حديث من حاتم أبي وأابن مردوأيه ابن روأى عنه, ثم الله

اليهود, قريش عباس, قال: أتت ابن جبير, عن بن سعيد عن المغيرة
البيضاء وأيده قالوا: عصاه ؟ الَيات من موسى جاءكم فقالوا: بم

قالوا: كان ؟ فيكم عيسى كان فقالوا: كيف النصارى للناظرين. وأأتوا
عليه الله صالى النبي الموتى, فأتوا وأيحيي وأالبرص الكمه يبرىء
ًا, فدعا الصفا لنا يجعل ربك لنا فقالوا: ادع وأسلم وأجل, عز ربه ذهب
لَيات وأالنهار الليل وأاختلف وأالرض السموات خلق في {إن فنزلت
هذا تقدم مردوأيه. وأقد ابن فيها, لفظ اللباب} قال: فليتفكروأا لوألي

تكون أن يقتضي الَية, وأهذا أوأل في الطبراني روأاية من الحديث
الَخر. قال الحديث مدنية, وأدليله أنها مكية, وأالمشهور الَيات هذه
بن أحمد إسماعيل, حدثنا بن علي بن إسماعيل مردوأيه: حدثنا ابن

نباتة بن حشرج أشرس, حدثنا بن شجاع الحراني, حدثنا علي
قال: عطاء َجناب, عن أبو وأهو الكلبي عن مكرم أبو الواسطي
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عنها, الله رضي عائشة إلى عمير بن وأعبيد عمر وأابن أنا انطلقت

زيارتنا من يمنعك ما حجاب, فقالت: ياعبيد وأبينها وأبيننا عليها فدخلنا
ًا الشاعر: زر قال: قول ؟ ًا. فقال تزدد غب أخبرينا عمر: ذرينا ابن حب

ِه شيء بأعجب ِت وأسلم, فبكت عليه الله صالى الله رسول من رأي
ًا, أتاني كان أمره وأقالت: كل جلدي, جلده مس حتى ليلتي في عجب

لحب إني وأالله وأجل» قالت: فقلت عز لربي أتعبد «ذريني قال ثم
ّبد أن أحب قربك, وأإني َع يكثر وألم فتوضأ القربة إلى لربك, فقام َت

حتى فبكى سجد لحيته, ثم بل حتى فبكى يصلي قام الماء, ثم صاب
يؤذنه بلل أتى إذا حتى فبكى جنبه على اضطجع الرض, ثم بل

لك الله غفر وأقد يبكيك الله, ما الصبح. قالت: فقال: يارسول بصلة
أبكي أن يمنعني بلل, وأما يا فقال: «وأيحك ؟ تأخر وأما تقدم ما ذنبك
وأالرض السموات خلق في {إن الليلة هذه في علي أنزل وأقد

لمن «وأيل قال اللباب}» ثم لوألي لَيات وأالنهار الليل وأاختلف
جعفر عن تفسيره في حميد بن عبد روأاه فيها» وأقد يتفكر وألم قرأها

الله وأعبد أنا عطاء. قال: دخلت عن الكلبي جناب أبي عن عون بن
عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم على عمير بن وأعبيد عمر بن

قال: فقلنا: هذا ؟ هؤلء عليها, فقالت: من خدرها, فسلمنا في وأهي
يمنعك عمير. ما بن عبيد عمير. قالت: يا بن وأعبيد عمر بن الله عبد
ًا الوأل: زر قال زيارتنا, قال: ما من ًا. قالت تزدد غب لنحب إنا حب

هذه, بطالتكما من عمر: دعينا بن الله عبد وأغشيانك. قال زيارتك
وأسلم. قال: عليه الله صالى الله رسول من رأيت ما بأعجب أخبرينا
ًا, أتاني كان أمره قالت: كل ثم فبكت معي دخل حتى ليلتي في عجب

لي ائذني عائشة قال: «يا بجلدي, ثم جلده لصق فراشي, حتى في
إلى هواك. قالت: فقام وأأحب قربك لحب لربي». قالت: إني أتعبد
بكى القرآن, ثم فقرأ قام الماء, ثم صاب أكثر فما البيت في قربة
الله فحمد جلس حقويه, قالت: ثم بلغت قد دموعه أن رأيت حتى

اتكأ حجره, قالت: ثم بلغت دموعه رأيت حتى بكى عليه, ثم وأأثنى
رأيت حتى بكى خده, قالت: ثم تحت يده وأوأضع اليمن جنبه على

قال: الفجر, ثم بصلة فآذنه بلل عليه فدخل الرض بلغت قد دموعه
الله, تبكي رسول قال: يا يبكي بلل رآه الله, فلما رسول يا الصلة

أفل بلل «يا فقال ؟ تأخر وأما ذنبك من تقدم ما لك الله غفر وأقد
ًا أكون ًا عبد في {إن الليلة علّي نزل وأقد أبكي ل وأمالي ؟ شكور
اللباب} لوألي لَيات وأالنهار الليل وأاختلف وأالرض السموات خلق
هذه قرأ لمن وأيل «قال ـ ثم النار} ـ عذاب فقنا {سبحانك قوله إلى
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صاحيحه في حبان ابن حاتم أبي روأاه فيها» وأهكذا يتفكر لم ثم الَيات

بن يحيى شيبة, عن أبي بن عثمان موسى, عن بن عمران عن
أبي بن الملك عبد النخعي, عن سويد بن إبراهيم زكريا, عن

عائشة على عمير بن وأعبيد أنا عطاء, قال: دخلت سليمان, عن
كتاب في الدنيا أبي بن محمد بن الله عبد روأاه نحوه. وأهكذا فذكر

الحسن قال: حدثني به. ثم أشرس بن شجاع عن وأالعتبار التفكر
ًا العزيز: سمعت عبد بن رفعه, قال الثوري هو سفيان عن يذكر سنيد

ًا بأصاابعه وأيله» يعد فيها يتفكر فلم عمران آل آخر قرأ «من ـ عشر
قال: قيل السائب بن عبيد العزيز: فأخبرني عبد بن الحسن قال

يعقلهن. قال وأهو قال: يقرؤهن ؟ فيهن التفكر غاية للوأزاعي: ما
عياش, حدثنا بن علي هاشم, حدثنا بن قاسم الدنيا: وأحدثني أبي ابن
به يتعلق ما أدنى عن الوأزاعي قال: سألت سليمان بن الرحمن عبد

ثم هنية فأطرق ؟ الويل هذا من ينجيه وأما فيهن الفكر من المتعلق
يعقلهن. وأهو قال: يقرؤهن

الرحمن عبد مردوأيه: حدثنا بن بكر أبو غرابة. قال آخر) فيه حديث(  
(ح) قال: وأحدثنا البستي إبراهيم بن إسحاق نمير, حدثنا بن بشير بن

هشام قال: أنبأنا عمروأ بن أحمد زيد, حدثنا بن إبراهيم بن إسحاق
أسلم بن مظاهر الزهري, أنبأنا موسى بن سليمان عمار, أنبأنا بن

هريرة, قال: أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد المخزوأمي, أنبأنا
سورة آخر من آيات عشر يقرأ وأسلم عليه الله صالى الله رسول كان
ضعيف. أسلم بن ليلة. مظاهر كل عمران آل

َتَجاَب َفاْس ُهْم **  ُهْم َل ّب ّني َر َ َأ ُع ل ُكْم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضي ْن ٍر ّمن ّم َك ْوأ َذ َأ

َثَى ْن ُكم ُأ ْعُض ْعٍض ّمن َب ِذيَن َب ّل ْا َفا ْا َهاَجُروأ ِرُجو ُأْخ ِهْم ِمن َوأ ِر َيا ْا ِد ُذوأ ُأوأ َوأ
ِلي ِفي ِبي ْا َس ُلو َت َقا ْا َوأ ُلو ِت ُق ّفَرّن َوأ َك ُ ُهْم ل ْن ِهْم َع ِت َئا ّي ُهْم َس ّن َل ْدِخ ُ ّناٍت َوأل َج

ِري َها ِمن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ًا ال َواب ِد ّمن َث ِه ِعن ّل ّلُه ال ُه َوأال َد َواِب ُحْسُن ِعن ّث  ال
قال ربهم, كما فأجابهم ربهم} أي لهم تعالى: {فاستجاب يقول   

:دعا الشاعر: وأداع
مجيب ذاك عند يستجبه الندىفلم إلى يجيب من يا 
سلمة دينار, عن بن عمروأ عن سفيان منصور: حدثنا بن سعيد قال  

نسمع ل الله رسول سلمة: يا أم سلمة, قال: قالت أم آل من رجل
تعالى: {فاستجاب الله بشيء. فأنزل الهجرة في النساء ذكر الله
آخر أنثى} إلى أوأ ذكر من منكم عامل عمل أضيع ل أني ربهم لهم
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الحاكم روأاه علينا, وأقد قدمت ظعينة أوأل النصار: هي الَية. وأقالت

على قال: صاحيح عيينة. ثم بن سفيان حديث من مستدركه في
عن مجاهد عن نجيح أبي ابن روأى يخرجاه, وأقد البخاري, وألم شرط

ل أني ربهم لهم {فاستجاب الَية هذه نزلت آية قالت: آخر سلمة أم
بعض} إلى من بعضكم أنثى أوأ ذكر من منكم عامل عمل أضيع

لما اللباب ذوأي المؤمنين أن الَية مردوأيه, وأمعنى ابن آخرها, روأاه
بفاء ذلك عقب ربهم لهم فاستجاب ذكره تقدم مما سألوا ما سألوا

أجيب قريب فإني عني عبادي سألك تعالى: {وأإذا قال التعقيب, كما
يرشدوأن} لعلهم بي وأليؤمنوا لي * فليستجيبوا دعان إذا الداع دعوة
أنثى} هذا أوأ ذكر من منكم عامل عمل أضيع ل تعالى: {أني وأقوله
ًا لهم قال للجابة, أي تفسير لديه, عامل عمل يضيع ل أنه لهم مجيب

{بعضكم أنثى, وأقوله أوأ ذكر من عمله بقسط عامل كل يوفى بل
تركوا هاجروأا} أي سواء, {فالذين ثوابي في جميعكم بعض} أي من
وأالخلن وأالخوان الحباب وأفارقوا اليمان دار إلى وأأتوا الشرك دار

بالذى المشركون ضايقهم ديارهم} أي من وأالجيران, {وأأخرجوا
في {وأأوأذوأا قال أظهرهم, وألهذا بين من الخروأج إلى ألجؤوأهم حتى

وأحده, كما بالله آمنوا أنهم الناس إلى ذنبهم كان إنما سبيلي} أي
ربكم} وأقال بالله تؤمنوا أن وأإياكم الرسول تعالى: {يخرجون قال

الحميد} وأقوله العزيز بالله يؤمنوا أن إل منهم نقموا تعالى: {وأما
سبيل في يقاتل أن المقامات أعلى وأقتلوا} وأهذا تعالى: {وأقاتلوا

الصحيحين في ثبت وأترابه, وأقد بدمه وأجهه وأيعفر جواده فيعقر الله
ً أن ًا الله سبيل في قتلت إن الله, أرأيت رسول قال: يا رجل صاابر

ًا ً محتسب ثم «نعم قال ؟ خطاياي عني الله مدبر, أيكفر غير مقبل
ّدين, قاله قال, فقال: نعم, إل ما عليه فأعاد ؟ قلت قال: كيف لي ال

ًا» وألهذا جبريل وألدخلنهم سيئاتهم عنهم تعالى: {لكفرن قال آنف
أنواع من النهار خللها في تجري النهار} أي تحتها من تجري جنات

ل مما ذلك آسن, وأغير غير وأماء وأخمر وأعسل لبن من المشارب
ًا بشر. وأقوله قلب على خطر وأل سمعت أذن وأل رأت عين من {ثواب
العظيم عظيم, لن أنه على ليدل إليه وأنسبه إليه الله} أضافه عند

ً إل يعطي ل الكريم ًا, كما جزيل الشاعر: قال كثير
ًا يكن يعذب إن  ً يعــط وأإن غرام يبالي ل فإنه جزيل
الجزاء حسن عنده الثواب} أي حسن عنده تعالى: {وأالله وأقوله  

ًا. قال عمل لمن قال: إبراهيم بن دحيم عن حاتم: ذكر أبي ابن صاالح
كان أوأس بن شداد أن عثمان بن َحريز مسلم, أخبرني بن الوليد قال
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على يبغي ل قضائه, فإنه في الله تتهموا الناس, ل أيها يقول: يا

به أنزل الله, وأإذا يحب, فليحمد مما شي بأحدكم أنزل مؤمن, فإذا
الثواب. حسن عنده الله وأليحتسب, فإن يكره, فليصبر مما شي

َ ّنَك ** ل ُغّر ّلُب َي َق ِذيَن َت ّل ْا ا َفُروأ ِد ِفي َك َ ِبل ْل ٌءع ا َتا ٌءل *  َم ِلي ُهْم ُثّم َق َوأا ْأ َم
ّنُم َه ْئَس َج ِب ُد َوأ َها ْلِم ِكِن ا َل ِذيَن *   ّل ْا ا ْو َق ّت ُهْم ا ّب ُهْم َر ٌءت َل ّنا ِري َج ِمن َتْج
َها ِت َهاُر َتْح ْن ِديَن ال ِل َها َخا ٍ ِفي ِد ّمْن ُنُزل ِه ِعن ّل َد َوأَما ال ِه ِعن ّل ٌءر ال ْي ِر َخ ْبَرا  ّلل

النعمة من فيه مترفون الكفار هؤلء ما إلى تنظروأا تعالى: ل يقول   
وأيصبحون عنهم كله هذا يزوأل قليل وأالسروأر, فعما وأالغبطة
ًا, فيه هم فيما لهم نمد السيئة, فإنما بأعمالهم مرتهنين استدراج

المهاد} وأهذه وأبئس جهنم مأوأاهم ثم قليل {متاع فيه هم ما وأجميع
فل كفروأا الذين إل الله آيات في يجادل تعالى: {ما كقوله الَية

الله على يفتروأن الذين تعالى: {إن البلد}, وأقال في تقلبهم يغررك
نذيقهم ثم مرجعهم إلينا ثم الدنيا في * متاع يفلحون ل الكذب
ً تعالى: {نمتعهم يكفروأن}, وأقال كانوا بما الشديد العذاب ثم قليل

أمهلهم الكافرين تعالى: {فمهل غليظ} وأقال عذاب إلى نضطرهم
ًا} أي ًا وأعدناه تعالى: {أفمن قليلً, وأقال روأيد ًا وأعد لقيه فهو حسن

المحضرين} من القيامة يوم هو ثم الدنيا الحياة متاع متعناه كمن
النار, قال إلى مآلهم أن وأذكر الدنيا في الكفار حال ذكر لما وأهكذا
النهار تحتها من تجري جنات لهم ربهم اتقوا الذين {لكن بعده

ً فيها خالدين ابن للبرار} وأقال خير الله عند وأما الله عند من نزل
عبدالله, أنبأنا بن سهل طاهر أبو نصر, حدثنا بن أحمد مردوأيه: حدثنا

الوليد بن الله عبيد يحيى, أنبأنا بن سعيد عمار, أنبأنا بن هشام
العاص, عن بن عمروأ بن الله عبد دثار, عن بن محارب عن الوصاافي

الَباء بروأا لنهم البرار سموا «إنما قال وأسلم عليه الله صالى النبي
ًا عليك لوالديك أن وأالبناء, كما روأاه حق» كذا عليك لولدك كذلك حق

ًا, وأقال العاص بن عمروأ بن الله عبد عن مردوأيه ابن أبي ابن مرفوع
عن يونس بن عيسى جناب, حدثنا بن أحمد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا

عمر, ابن دثار, عن بن محارب الوصاافي, عن الوليد بن الله عبد
ًا الله سماهم قال: إنما لوالديك أن وأالبناء, كما الَباء بروأا لنهم أبرار

ًا عليك قال أعلم. ثم أشبه, وأالله حق, وأهذا عليك لولدك كذلك حق
هشام إبراهيم, حدثنا بن مسلم أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن

الذر. يؤذوأن ل الذين الحسن, قال: البرار عن رجل عن الدستوائي
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ًا: حدثنا حاتم أبي ابن وأقال عن معاوأية أبو سنان, حدثنا بن أحمد أيض

ابن يعني الله عبد السود, قال: قال عن خيثمة العمش, عن
ًا كان لها, لئن خير الموت إل فاجرة وأل برة نفس من مسعود: ما بر

الرزاق عبد روأاه للبرار} وأكذا خير الله عند {وأما تعالى الله قال لقد
أنما كفروأا الذين يحسبن {وأل به. وأقرأ الثوري عن العمش عن

ًا ليزدادوأا لهم نملي إنما لنفسهم خير لهم نملي عذاب وألهم إثم
أبي ابن إسحاق, حدثنا المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن مهين} وأقال

يقول: كان أنه الدرداء أبي عن لقمان فضالة, عن بن فرج عن جعفر
له, خير وأالموت إل كافر من له, وأما خير وأالموت إل مؤمن من ما

للبرار} وأيقول خير الله عند {وأما يقول الله فإن يصدقني لم وأمن
لهم نملي إنما لنفسهم خير لهم نملي أنما كفروأا الذين يحسبن {وأل

ًا ليزدادوأا مهين}. عذاب وألهم إثم

ِإّن َوأ ْهِل ِمْن **  َتاِب َأ ِك ْل ْؤِمُن َلَمن ا ِه ُي ّل ِزَل َوأَمآ ِبال ُكْم ُأن ْي َل ِزَل َوأَمآ ِإ ُأن

ِهْم ْي َل ِعيَن ِإ ِه َخاِش ّل َ ل َتُروأَن ل َياِت َيْش ِه ِبآ ّل ًا ال ً َثَمن ِليل ِئَك َق َلـ ْوأ ُهْم ُأ َل
ُهْم َد َأْجُر ِهْم ِعن ّب ّلَه ِإّن َر ُع ال ِري ْلِحَساِب َس َيا ا َها *   ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو آَم
ْا ِبُروأ ْا اصْا ِبُروأ ْا َوأصَاا ُطو ِب ْا َوأَرا ُقو ّت ّلَه َوأا ُكْم ال ّل َع ِلُحوَن َل ْف تعالى يخبر    ُت

اليمان, وأيؤمنون حق بالله يؤمنون أنهم الكتاب أهل من طائفة عن
المتقدمة, الكتب من به مؤمنون هم ما مع محمد على أنزل بما

يديه, {ل بين متذللون له, خاضعون مطيعون أي لله خاشعون وأأنهم
ًا الله بآيات يشتروأن من بأيديهم ما يكتمون ل قليلً}, أي ثمن

وأمبعثه وأنعته صافته وأذكر وأسلم عليه الله صالى بمحمد البشارات
كانوا وأصافوتهم, سواء الكتاب أهل خيرة هم أمته, وأهؤلء وأصافة
ًا آتيناهم القصص: {الذين سورة في تعالى قال نصارى, وأقد أوأ هود

إنه به آمنا قالوا عليهم يتلى * وأإذا يؤمنون به هم قبله من الكتاب
مرتين أجرهم يؤتون * أوألئك مسلمين قبله من كنا إنا ربنا من الحق

حق يتلونه الكتاب آتيناهم تعالى: {الذين قال صابروأا} الَية, وأقد بما
موسى قوم تعالى: {وأمن قال به} الَية. وأقد يؤمنون أوألئك تلوأته

أهل من سواء تعالى: {ليسوا يعدلون}, وأقال وأبه بالحق يهدوأن أمة
يسجدوأن}, وأقال وأهم الليل آناء الله آيات يتلون قائمة أمة الكتاب

إذا قبله من العلم أوأتوا الذين إن تؤمنوا أوأل به آمنوا تعالى: {قل
ًا للذقان يخروأن عليهم يتلى وأعد كان إن ربنا سبحان وأيقولون سجد
ً ربنا ًا} وأهذه وأيزيدهم يبكون للذقان * وأيخروأن لمفعول خشوع

ً اليهود, وألكن في توجد الصفات سلم بن الله عبد في وأجد كما قليل
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أنفس, وأأما عشرة يبلغوا اليهود, وألم أحبار من آمن ممن وأأمثاله

تعالى: قال للحق, كما وأينقادوأن يهتدوأن منهم فكثير النصارى
أشركوا وأالذين اليهود آمنوا للذين عداوأة الناس أشد {لتجدن
قوله نصارى} إلى إنا قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقربهم وألتجدن

خالدين النهار تحتها من تجري جنات قالوا بما الله تعالى: {فأثابهم
ربهم} الَية, عند أجرهم لهم {أوألئك ههنا قال فيها} الَية, وأهكذا

قرأ عنه, لما الله رضي طالب أبي بن جعفر أن الحديث في ثبت وأقد
البطاركة وأعنده الحبشة ملك النجاشي {كهيعص} بحضرة سورة

في لحاهم, وأثبت أخضبوا حتى معه وأبكوا وأالقساوأسة, بكى
وأسلم عليه الله صالى النبي نعاه مات لما النجاشي أن الصحيحين

ًا «إن وأقال أصاحابه إلى عليه» مات, فصلوا قد بالحبشة لكم أخ
حاتم أبي ابن عليه. وأروأى وأصالى فصفهم الصحراء إلى فخرج

ثابت, عن عن سلمة بن حماد حديث من مردوأيه بن بكر أبو وأالحافظ
الله صالى الله رسول قال النجاشي توفي مالك, قال: لما بن أنس
أن الناس: يأمرنا بعض لخيكم» فقال «استغفروأا وأسلم عليه

لمن الكتاب أهل من {وأإن الحبشة, فنزلت بأرض مات لعلج نستغفر
لله} الَية, وأروأاه خاشعين إليهم أنزل وأما إليكم أنزل وأما بالله يؤمن

سلمة, بن حماد عن أخرى طريق من حاتم أبي وأابن حميد بن عبد
ابن روأاه وأسلم, ثم عليه الله صالى النبي عن الحسن ثابت, عن عن

وأروأاه تقدم ما مالك, بنحو بن أنس حميد, عن عن طرق من مردوأيه
ًا بن سعيد قتادة, عن عن الهذلي بكر أبي حديث من جرير ابن أيض

حين وأسلم عليه الله صالى الله رسول جابر, قال: قال المسيب, عن
صالى الله رسول مات», فخرج قد أصاحمة أخاكم «إن النجاشي مات
ًا, فقال عليه فكبر الجنائز على يصلي كما فصلى وأسلم عليه الله أربع

{وأإن الله الحبشة, فأنزل بأرض مات علج على المنافقون: يصلي
محمد داوأد: حدثنا أبو بالله} الَية. وأقال يؤمن لمن الكتاب أهل من
إسحاق, بن محمد عن الفضل بن سلمة الرازي, حدثنا عمروأ بن

عنها, الله رضي عاشئة عروأة, عن روأمان, عن بن يزيد حدثني
نور. قبره على يرى يزال ل أنه نحدثا كنا النجاشي مات قالت: لما

العباس أبو مستدركه: أنبأنا في الحاكم الله عبد أبو الحافظ روأى وأقد
بن علي الغزال, حدثنا علي بن الله عبد بمروأ, حدثنا السياري
عن ثابت بن مصعب المبارك, حدثنا ابن شقيق, حدثنا بن الحسن

من عدوأ بالنجاشي أبيه, قال: نزل عن الزبير بن الله عبد بن عامر
حتى إليهم نخرج أن نحب فقالوا: إنا المهاجروأن أرضهم, فجاءه
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بنا, فقال: ل, دوأاء صانعت بما وأنجزيك جرأتنا وأترى معك نقاتل

نزلت الناس, قال: وأفيه بنصرة دوأاء من خير وأجل عز الله بنصرة
إليهم أنزل وأما إليكم أنزل وأما بالله يؤمن لمن الكتاب أهل من {وأإن

يخرجاه. السناد, وألم صاحيح حديث قال: هذا لله} الَية. ثم خاشعين
مسلمة الكتاب} يعني أهل من {وأإن مجاهد عن نجيح أبي ابن وأقال
قول عن البصري الحسن منصور: سألت بن عباد الكتاب. وأقال أهل
أهل بالله} الَية, قال: هم يؤمن لمن الكتاب أهل من {وأإن الله

فاتبعوه, وأعرفوا وأسلم عليه الله صالى محمد قبل كانوا الذين الكتاب
اليمان من عليه كانوا اثنين: للذي أجر تعالى الله فأعطاهم السلم

ًا اتبعوا بالذي وأسلم عليه الله صالى محمد قبل عليه الله صالى محمد
أبي عن الصحيحين في ثبت حاتم. وأقد أبي ابن وأسلم, روأاهما

يؤتون «ثلثة وأسلم عليه الله صالى الله رسول موسى, قال: قال
وأآمن بنبيه آمن الكتاب أهل من منهم: وأرجل مرتين» فذكر أجرهم

ًا الله بآيات يشتروأن تعالى: {ل بي, وأقوله يكتمون ل قليلً} أي ثمن
يبذلون منهم, بل المرذوألة الطائفة فعله كما العلم من بأيديهم ما

ًا, وألهذا ذلك الله إن ربهم عند أجرهم لهم تعالى: {أوألئك قال مجان
سريع الحساب} يعني مجاهد: {سريع الحساب}, قال سريع

الذين أيها تعالى: {يا وأغيره, وأقوله حاتم أبي ابن الحصاء, روأاه
الله: رحمه البصري الحسن وأرابطوا} قال وأصاابروأا اصابروأا آمنوا
السلم, فل وأهو لهم الله ارتضاه الذي دينهم على يصبروأا أن أمروأا
مسلمين, يموتوا لرخاء, حتى وأل لشدة وأل لضراء وأل لسراء يدعوه

من وأاحد غير قال دينهم, وأكذا يكتمون الذين العداء يصابروأا وأأن
العبادة مكان في المداوأمة فهي المرابطة السلف, وأأما علماء

بن وأسهل عباس ابن الصلة, قاله بعد الصلة وأالثبات, وأقيل: انتظار
ههنا حاتم أبي ابن وأغيرهم, وأروأى القرظي كعب بن وأمحمد حنيف

عن أنس بن مالك حديث من وأالنسائي مسلم روأاه الذي الحديث
أبي أبيه, عن الحرقة, عن مولى يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء
«أل وأسلم, قال عليه الله صالى النبي عنه, عن الله رضي هريرة

الوضوء إسباغ ؟ الدرجات به وأيرفع الخطايا به الله يمحو بما أخبركم
بعد الصلة المساجد, وأانتظار إلى الخطا المكاره, وأكثرة على

ابن الرباط». وأقال الرباط, فذلكم الرباط, فذلكم الصلة, فذلكم
أبو إسحاق, حدثنا بن موسى أحمد, حدثنا بن محمد مردوأيه: حدثنا

بن محمد عن كريمة أبي ابن الكوفي, أنبأنا يزيد بن علي جحيفة
هريرة أبو علّي الرحمن, قال: أقبل عبد بن سلمة أبي يزيد, عن
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ًا, فقال: أتدري الذين أيها الَية: {يا هذه نزلت فيم أخي ابن يا يوم

في يكن لم إنه وأرابطوا} قلت: ل. قال: أما وأصاابروأا اصابروأا آمنوا
نزلت فيه, وألكنها يرابطون غزوأ وأسلم عليه الله صالى النبي زمان

يذكروأن مواقيتها, ثم في الصلة وأيصلون المساجد يعمروأن قوم في
الخمس, الصلوات على {اصابروأا} أي أنزلت فيها, فعليهم الله

مساجدكم, {وأاتقوا وأهواكم, {وأرابطوا} في {وأصاابروأا} أنفسكم
في الحاكم روأاه تفلحون}. وأهكذا عليكم, {لعلكم الله} فيما
بن مصعب عن  المبارك بن منصور بن سعيد طريق من مستدركه
بنحوه. هريرة أبي سلمة, عن أبي صاالح, عن بن داوأد ثابت, عن

الله عبد عن فضيل ابن السائب, حدثني أبو جرير: حدثني ابن وأقال
عنه, الله رضي علي شرحبيل, عن جده, عن المقبري, عن سعيد بن

يكفر ما على أدلكم «أل وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال
بعد الصلة المكاره, وأانتظار على الوضوء إسباغ ؟ وأالخطايا الذنوب

ًا: حدثني جرير ابن الرباط», وأقال الصلة, فذلكم بن موسى أيض
مهاجر, حدثني بن محمد وأاضح, حدثنا بن يحيى الرملي, حدثنا سهل
عبد بن جابر شرحبيل, عن أنيسة, عن أبي بن زيد عن يزيد بن يحيى

ما على أدلكم «أل وأسلم عليه الله صالى الله رسول الله, قال: قال
الله. رسول يا قلنا: بلى الذنوب» ؟ به وأيكفر الخطايا به الله يمحو
المساجد, إلى الخطا أماكنها, وأكثرة في الوضوء «إسباغ قال

مردوأيه: حدثنا ابن الرباط», وأقال الصلة, فذلكم بعد الصلة وأانتظار
البيروأتي, أنبأنا السلم بن الله عبد بن محمد علي, أنبأنا بن محمد
الوازع عبدالرحمن, أنبأنا بن عثمان النطاكي, أنبأنا غالب بن محمد

الله رضي أيوب أبي الرحمن, عن عبد بن سلمة أبي عن نافع بن
«هل فقال وأسلم عليه الله صالى الله رسول علينا عنه, قال: وأقفه

يا ؟» قلنا: نعم الجر به وأيعظم الذنوب به الله يمحو ما إلى لكم
المكاره, وأكثرة على الوضوء «إسباغ قال ؟ هو الله, وأما رسول
قول الصلة». قال: وأهو بعد الصلة المساجد, وأانتظار إلى الخطا

الله وأاتقوا وأرابطوا وأصاابروأا اصابروأا آمنوا الذين أيها {يا تعالى الله
غريب حديث المساجد, وأهذا في الرباط هو تفلحون} فذلك لعلكم

ًا. وأقال الوجه هذا من ثابت بن مصعب عن المبارك بن الله عبد جد
سلمة أبو لي صاالح, قال: قال بن داوأد الزبير, حدثني بن الله عبد بن
الَية هذه نزلت شيء أي في تدري هل أخي ابن الرحمن: يا عبد بن

ابن يا يكن لم ؟} قال: قلت: ل. قال: إنه وأرابطوا وأصاابروأا {اصابروأا
فيه, يرابط غزوأ وأسلم عليه الله صالى الله رسول زمان في أخي
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ابن سياق تقدم جرير, وأقد ابن الصلة, روأاه بعد الصلة انتظار وألكنه

أعلم, عنه, وأالله الله رضي هريرة أبي كلم من له, وأأنه مردوأيه
وأحفظ العدوأ نحور في الغزوأ مرابطة ههنا بالمرابطة وأقيل: المراد

المسلمين, بلد حوزة إلى العداء دخول عن وأصايانتها السلم ثغور
فيه, فروأى الثواب كثرة وأذكر ذلك في بالترغيب الخبار وأردت وأقد

الله رسول أن الساعدي سعد بن سهل عن صاحيحه في البخاري
الدنيا من خير الله سبيل في يوم «رباط وأسلم, قال عليه الله صالى

عليها». وأما
الله رسول الفارسي, عن سلمان عن مسلم آخر) روأى حديث(  

شهر صايام من خير وأليلة يوم «رباط قال أنه وأسلم عليه الله صالى
عليه يعمله, وأأجرى كان الذي عمله عليه جرى مات وأقيامه, وأإن

».الفتان وأأمن رزقه
ابن إبراهيم, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

عمروأ أن الخولني هانىء أبو شريح, أخبرني بن حيوة عن المبارك
ْنبي مالك بن يقول: سمعت عبيد بن فضالة سمع أنه أخبره الَج

عمله على يختم ميت «كل يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول
ًا مات الذي إل ْنمي الله, فإنه سبيل في مرابط يوم إلى عمله له َي

حديث من وأالترمذي داوأد أبو روأاه القبر» وأهكذا فتنة وأيأمن القيامة
صاحيح, حسن حديث الترمذي: هذا وأقال الخولني هانىء أبي

ًا صاحيحه في حبان ابن وأأخرجه .أيض
بن إسحاق, وأحسن بن يحيى أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

هاعان, بن مشرح لهيعة, حدثنا ابن قالوا: حدثنا سعيد وأأبو موسى
عليه الله صالى الله رسول يقول: سمعت عامر بن عقبة سمعت
الله سبيل في المرابط إل عمله على يختم ميت «كل يقول وأسلم

الحارثا الفتان» وأروأى من وأيأمن يبعث حتى عمله عليه يجري فإنه
بن الله عبد وأهو المقبري عن مسنده في أسامة أبي بن محمد بن

إذا لهيعة «الفتان» وأابن ذكر يبعث» دوأن «حتى قوله إلى به يزيد
الشواهد. من تقدم ما مع سيما وأل حسن فهو بالتحديث صارح

العلى, عبد بن يونس سننه: حدثنا في ماجه ابن آخر) قال حديث(  
أبيه عن معبد بن زهرة عن الليث وأهب, أخبرني بن الله عبد حدثنا

مات «من قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن هريرة أبي عن
ًا يعمل, كان الذي الصالح عمله عليه أجرى الله سبيل في مرابط
ًا القيامة يوم الله الفتان, وأبعثه من رزقه, وأأمن عليه وأأجرى من آمن

ابن موسى, أنبأنا أحمد: حدثنا المام أخرى) قال الفزع».)  (طريق
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صالى الله رسول هريرة, عن أبي وأردان, عن بن موسى عن لهيعة
ًا مات «من قال وأسلم عليه الله من القبر, وأأمن فتنة وأقي مرابط

أجر له الجنة, وأكتب من برزقه وأريح عليه الكبر, وأغدا الفزع
القيامة». يوم إلى المرابط

عيسى, حدثنا بن إسحاق أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
الدؤلي, عن حلحلة بن عمروأ بن محمد عن عياش بن إسماعيل

رابط الحديث, قالت: «من ترفع الدرداء أم عن الله عبد بن إسحاق
».سنة رباط عنه أجزأت أيام ثلثة المسلمين سواحل من شيء في

جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  
الزبير, قال: قال بن الله عبد بن ثابت بن مصعب كهمس, حدثنا

ًا محدثكم منبره: إني على يخطب وأهو عنه الله رضي عثمان حديث
أن يمنعني يكن لم وأسلم عليه الله صالى الله رسول من سمعته
ّ به أحدثكم وأسلم عليه الله صالى الله رسول بكم, سمعت الّضن إل

ليلها يقام ليلة ألف من أفضل الله سبيل في ليلة «حرس يقول
ًا أحمد روأاه نهارها» وأهكذا وأيصام كهمس, عن روأح, عن عن أيض
بن هشام عن ماجه ابن روأاه عثمان, وأقد ثابت, عن بن مصعب

بن مصعب أبيه, عن أسلم, عن بن زيد بن الرحمن عبد عمار, عن
الناس عفان بن عثمان الزبير, قال: خطب بن الله عبد عن, ثابت

عليه الله صالى الله رسول من سمعت إني الناس أيها فقال: يا
ًا وأسلم وأبصحابتكم, بكم الضن إل به أحدثكم أن يمنعني لم حديث
عليه الله صالى الله رسول ليدع» سمعت أوأ لنفسه مختار فليختر
صايامها ليلة كألف كانت الله سبيل في ليلة رابط «من يقول وأسلم

».وأقيامها
الترمذي: حدثنا عنه. قال الله رضي عثمان أخرى) عن طريق(  

بن الليث الملك, حدثنا عبد بن هشام الخلل, حدثنا علي بن الحسن
بن عثمان مولى صاالح أبي عن معبد بن زهرة عقيل أبو سعد, حدثنا

كتمتكم يقول: إني المنبر على وأهو عثمان عفان, قال: سمعت
ًا تفرقكم كراهية وأسلم عليه الله صالى الله رسول من سمعته حديث

له, سمعت بدا ما لنفسه امرؤ أحدثكموه: ليختار أن لي بدا عني, ثم
الله سبيل في يوم «رباط يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول

الترمذي: هذا قال المنازل». ثم من سواه فيما يوم ألف من خير
أبو البخاري يعني محمد الوجه, قال هذا من غريب حسن حديث
اسمه أن الترمذي غير بركان, وأذكر اسمه عثمان مولى صاالح

بن الليث حديث من أحمد المام روأاه أعلم. وأهكذا الحارثا, وأالله
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عثمان: يعني فقال آخره في زيادة لهيعة, وأعنده بن الله وأعبد سعد

اشهد. قالوا: نعم. قال: اللهم ؟ بلغت هل شاء كيف امرؤ فليرابط
عمر, حدثنا أبي ابن الترمذي: حدثنا عيسى أبو آخر) قال حديث(  

الفارسي. سلمان المنكدر, قال: مر بن سفيان, حدثنامحمد
َبط في السمط, وأهو بن بشرحبيل وأعلى عليه شق وأقد له مرا

رسول من سمعته بحديث السمط ابن يا أحدثك أصاحابه, فقال: أفل
الله رسول قال: بلى, قال: سمعت ؟ وأسلم عليه الله صالى الله

قال أوأ ـ أفضل الله سبيل في يوم «رباط يقول وأسلم عليه الله صالى
القبر, وأنمي فتنة وأقي فيه مات وأقيامه, وأمن شهر صايام من ـ خير
الوجه, وأقال: هذا من الترمذي به القيامة» تفرد يوم إلى عمله له

بمتصل, إسناده وأليس زيادة النسخ بعض حسن, وأفي حديث هذا
المنكدر بن محمد أن سلمان. (قلت): الظاهر يدرك لم المنكدر وأابن

من وأالنسائي مسلم روأاه السمط, وأقد بن شرحبيل من سمعه
السمط بن شرحبيل عن عقبة, كلهما بن عبيدة وأأبي مكحول حديث

عليه الله صالى الله رسول عن الفارسي سلمان عن صاحبة وأله
مات وأإن وأقيامه شهر صايام من خير وأليلة يوم «رباط قال أنه وأسلم
الفتان» وأأمن رزقه عليه وأأجري يعمله كان الذي عمله عليه جرى
بمفرده. مسلم سياق تقدم وأقد

سمرة, بن إسماعيل بن محمد ماجه: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  
الرحمن عبد عن صابيح بن عمر السلمي, حدثنا يعلى بن محمد حدثنا

الله رسول كعب, قال: قال بن أبي مكحول, عن عمروأ, عن بن
عورة وأراء الله, من سبيل في يوم «لرباط وأسلم عليه الله صالى

ًا المسلمين ًا أعظم رمضان شهر من محتسب سنة مائة عبادة من أجر
المسلمين عورة وأراء من الله سبيل في يوم وأقيامها, وأرباط صايامها
ًا ًا وأأعظم الله عند أفضل رمضان شهر غير من محتسب أراه ـ أجر

إلى تعالى الله رده وأقيامها, فإن صايامها سنة ألف عبادة من ـ قال
ًا أهله الحسنات, له سنة, وأتكتب ألف سيئة عليه تكتب لم سالم

منكر غريب, بل حديث القيامة» هذا يوم إلى الرباط أجر له وأيجري
متهم. صابيح بن الوجه, وأعمر هذا من

الرملي, حدثنا يونس بن عيسى ماجه: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  
طويل, سمعت أبي بن خالد بن سعيد عن شابور بن شعيب بن محمد
يقول وأسلم عليه الله صالى الله رسول يقول: سمعت مالك بن أنس

ألف أهله في وأقيامه رجل صايام من خير الله سبيل في ليلة «حرس
ًا, وأاليوم وأستون ثلثمائة سنة. السنة حديث سنة» وأهذا كألف يوم
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ًا, وأسعيد غريب من وأاحد وأغير زرعة أبو ضعفه هذا خالد بن أيض

يجوز حبان: ل ابن حديثه, وأقال على يتابع العقيلي: ل الئمة, وأقال
.موضوعة أحاديث أنس عن الحاكم: روأى به. وأقال الحتجاج

عبد الصباح, أنبأنا بن محمد ماجه: حدثنا ابن آخر) قال حديث(  
عبد بن عمر زائدة, عن بن محمد بن صاالح عن محمد بن العزيز

الله صالى الله رسول الجهني, قال: قال عامر بن عقبة العزيز, عن
عبد بن عمر بين انقطاع الحرس» فيه حارس الله «رحم وأسلم عليه

أعلم. وأالله يدركه لم عامر, فإنه بن وأعقبة العزيز
ابن يعني معاوأية توبة, حدثنا أبو داوأد: حدثنا أبو آخر) قال حديث(  

قال: حدثني سلم أبا سمع أنه ـ سلم ابن يعني ـ زيد عن سلم
الله رسول مع ساروأا أنهم الحنظلية بن سهل حدثه أنه السلولي

عشية, كانت حتى السير فأطنبوا حنين وأسلميوم عليه الله صالى
رجل وأسلم, فجاء عليه الله صالى الله رسول مع الصلة فحضرت

طلعت حتى أيديكم بين انطلقت الله, إني رسول فقال: يا فارس
وأنعمهم بظعنهم أبيهم بكرة على بهوازن أنا وأكذا, فإذا كذا جبل

وأقال وأسلم عليه الله صالى النبي حنين, فتبسم إلى اجتمعوا وأشائهم
ًا المسلمين غنيمة «تلك يحرسنا «من قال الله» ثم شاء إن غد

«فاركب» الله, فقال رسول يا مرثد: أنا أبي بن أنس قال الليلة» ؟
ًا فركب له فقال وأسلم عليه الله صالى الله رسول إلى له, فجاء فرس
تكون حتى الشعب هذا «استقبل وأسلم عليه الله صالى الله رسول

الله رسول خرج أصابحنا الليلة» فلما قبلك من نغز وأل أعله في
«هل قال ثم ركعتين مصله, فركع إلى وأسلم عليه الله صالى

فثوب أحسسناه ما الله رسول رجل: يا ؟» فقال فارسكم أحسستم
إلى يلتفت يصلي وأهو وأسلم عليه الله صالى النبي بالصلة, فجعل

فارسكم» جاءكم فقد «أبشروأا قال صالته قضى إذا حتى الشعب
حتى جاء قد هو الشعب, فإذا في الشجر خلل إلى ننظر فجعلنا
حتى انطلقت وأسلم, فقال: إني عليه الله صالى النبي على وأقف
طلعت أصابحت أمرتني, فلما حيث الشعب هذا أعلى في كنت

ًا, فقال أَر فلم كليهما, فنظرت الشعبين الله صالى الله رسول له أحد
ًا إل ؟» قال: ل الليلة نزلت «هل وأسلم عليه حاجة, قاضي أوأ مصلي
عن النسائي بعدها». وأروأاه تعمل ل أن عليك فل «أوأجبت له فقال
الربيع وأهو توبة أبي عن الحراني كثير بن محمد بن يحيى بن محمد

به. نافع بن
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عبد الحباب, حدثنا بن زيد أحمد: حدثنا المام آخر) قال حديث(  

يقول: سمعت الرعيني شمير بن محمد شريح, سمعت بن الرحمن
ّتجيبي, قال عامر أبا الجنبي علي أبا زيد غير أحمد: وأقال المام ال

عليه الله صالى الله رسول مع كنا يقول ريحانة أبا يقول: سمعت
برد عليه, فأصاابنا شرف, فبتنا إلى ليلة ذات غزوأة, فأتينا في وأسلم
عليه وأيلقي فيها يدخل حفرة الرض في يحفر من رأيت حتى شديد

عليه الله صالى الله رسول ذلك رأى الترس, فلما يعني الجحفة
بدعاء له فأدعو الليلة هذه في يحرسنا «من نادى الناس من وأسلم
فقال الله رسول يا النصار: أنا من رجل ؟» فقال فضل فيه له يكون

رسول النصاري, ففتح له ؟» فتسمى أنت «من «ادن» فدنا, فقال
ريحانة: فلما أبو منه. فقال فأكثر بالدعاء وأسلم عليه الله صالى الله

رجل قلت: أنا وأسلم عليه الله صالى الله رسول به دعا ما سمعت
أبو ؟» قال: فقلت: أنا أنت «من فقال «ادن», فدنوت آخر, فقال

النار «حرمت قال للنصاري, ثم دعا ما دوأن هو بدعاء ريحانة, فدعا
عين على النار الله, وأحرمت خشية من ـ بكت أوأ ـ دمعت عين على

آخره النار» إلى «حرمت منه النسائي الله» وأروأى سبيل في سهرت
بن الحارثا به, وأعن الحباب بن زيد عن الفضل بن عصمة عن

في وأقال به, وأأتم شريح بن الرحمن عبد عن وأهب ابن عن مسكين
َنبي. علي أبي عن الروأايتين الَج

الجهضمي, حدثنا علي بن نصر الترمذي: حدثنا آخر) قال حديث(  
الخراساني, عطاء عن شيبة أبو ُرزيق بن شعيب عمر, حدثنا بن بشر
الله رسول سمعت عباس, قال ابن رباح, عن أبي بن عطاء عن

من بكت النار: عين تمسهما ل «عينان يقول وأسلم عليه الله صالى
قال: حسن الله» ثم سبيل في تحرس باتت الله, وأعين خشية

عن الباب وأفي ُرزيق, قال بن شعيب حديث من إل نعرفه غريب, ل
.وأالمنة الحمد تقدما, وألله ريحانة. (قلت) وأقد وأأبي عثمان

غيلن, حدثنا بن يحيى أحمد: حدثنا المام قال آخر) ـ حديث(  
ّبان, عن عن رشدين الله رضي بن معاذ أبيه معاذ, عن بن سهل َز

من حرس «من قال وأسلم عليه الله صالى الله رسول عن أنس عنه
ًا المسلمين وأراء تحلة إل بعينيه النار ير سلطان, لم بأجرة ل متطوع

رحمه أحمد به وأاردها}» تفرد إل منكم {وأإن يقول الله القسم, فإن
الله.

الله رضي هريرة أبي عن صاحيحه في البخاري روأى آخر) ـ حديث(  
الدينار عبد «تعس وأسلم عليه الله صالى الله رسول قال: قال عنه
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سخط, يعط لم رضي, وأإن أعطي الخميصة, إن وأعبد الدرهم وأعبد
فرسه بعنان آخذ لعبد انتقش, طوبى فل شيك وأانتكس, وأإذا تعس

كان الحراسة في كان إن قدماه رأسه, مغبرة أشعث الله سبيل في
لم استأذن الساقة, إن في كان الساقة في كان الحراسة, وأإن في

من إيراده تيسر ما آخر يشفع». فهذا لم شفع له, وأإن يؤذن
النعام, على جزيل على الحمد المقام, وألله بهذا المتعلقة الحاديث

المثنى, حدثنا جرير: حدثني ابن وأاليام. وأقال العوام تعاقب
قال: كتب أسلم بن زيد عن مالك المدني, حدثنا الله عبد بن مطرف

ًا له يذكر الخطاب بن عمر إلى عبيدة أبو وأما الروأم من جموع
مؤمن بعبد ينزل مهما بعد, فإنه عمر: أما إليه منهم, فكتب يتخوف

ًا, وأإنه بعدها الله يجعل شدة منزلة من يسرين, عسر يغلب لن فرج
وأصاابروأا اصابروأا آمنوا الذين أيها كتابه: {يا في يقول تعالى الله وأإن

عساكر ابن الحافظ روأى تفلحون} وأهكذا لعلكم الله وأاتقوا وأرابطوا
أبي بن إبراهيم بن محمد طريق من المبارك بن الله عبد ترجمة في

البيات هذه المبارك بن الله عبد علي سكينة, قال: أملى
عياض بن الفضيل إلى معي للخروأج, وأأنشدها بطرسوس, وأوأدعته

وأمائة. وأسبعين سبع سنة روأاية وأمائة, وأفي سبعين سنة في
كان تلعبمن العبادة في أنك أبصرتنالعلمت لو الحرمين عابد يا 

في خيله يتعب كان تتخضبأوأ بدمائنا بدموعهفنحورنا خده يخضب
عبيرناوأهج وأنحن لكم العبير تتعبريح الصبيحة يوم فخيولنا باطل

ل صاادق صاحيح نبيناقول مقال من أتانا الطيبولقد وأالغبار السنابك
كتاب تلهبهذا نار وأدخاَن امريء فيأنف الله خيل وأغباَر يستوي يكذبل

يكذب ل بميت الشهيد بينناليس ينطق الله

الحرام, فلما المسجد في بكتابه عياض بن الفضيل قال: فلقيت  
قال: وأنصحني, ثم الرحمن عبد أبو وأقال: صادق عيناه ذرفت قرأه
الحديث هذا فاكتب قال: قلت: نعم, قال ؟ الحديث يكتب ممن أنت
بن الفضيل علّي وأأملى إلينا الرحمن عبد أبي كتاب حملك كراء

أن هريرة أبي عن صاالح أبي عن المعتمر بن منصور عياض: حدثنا
ً ً الله, علمني رسول قال: يا رجل في المجاهدين ثواب به أنال عمل

تفطر فل تفتر, وأتصوم فل تصلي أن تستطيع «هل الله, فقال سبيل
قال ذلك, ثم أستطيع أن من أضعف الله, أنا رسول ؟» فقال: يا

ْقَت لو بيده نفسي «فوالذي وأسلم عليه الله صالى النبي ّو ما ذلك ُط
َوأ سبيل في المجاهدين بلغت َأ المجاهد الفرس أن علمت ما الله, 
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تعالى: {وأاتقوا الحسنات» وأقوله بذلك له طوله, فيكتب في ليستن

عليه الله صالى النبي قال وأأحوالكم, كما أموركم جميع في الله} أي
السيئة كنت, وأأتبع حيثما الله «اتق اليمن إلى بعثه حين لمعاذ وأسلم

تفلحون} أي حسن» {لعلكم بخلق الناس تمحها, وأخالق الحسنة
وأهب ابن أنبأنا يونس جرير: حدثني ابن وأقال ـ وأالَخرة الدنيا في

قول في يقول كان أنه القرظي كعب بن محمد عن صاخر أبو أنبأنا
بيني فيما الله تفلحون} وأاتقوا لعلكم الله {وأاتقوا وأجل عز الله

ًا تفلحون لعلكم وأبينكم لقيتموني. إذا غد
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