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بسم ال الرحن الرحيم
مقدمة تفسي ابن كثي

بقلم الدكتور يوسف عبد الرحن الرعشلي

  ترجة الافظ ابن كثي اسه ونسبه هو الشيخ المام العال الافظ الفيد البارع ، عماد الدين ، أبو الفداء
  ( البصروي الصل - نسبة2 ( القيسي ) 1، إساعيل بن عمر بن كثي بن ضوء بن كثي بن ذرع ) 

  ف ترجة33 / 14لبصري الشام - الدمشقي الشافعي . ويذكر لنا ابن كثي ف " البداية والنهاية " 
 والده أنه قرشي من بن " حصلة " وهم ينتسبون إل الشرف وبايديهم نسب . وقد ساق الزركلي ) ت

  (3 ه ( ) 1400 ه ( ف حاشيته على ترجة ابن كثي ف كتابه " العلم " ) الطبعة الامسة 1396
  ما نصه : كتبه إساعيل بن كثي بن184 / 14خلفا حول اسه فقال : ) ف كتابه " البداية والنهاية " 

 ضو القرشي الشافعي . وعليه حاشية للطابع : كذا بسائر الصول . وف " الدرر الكامنة " : اساعيل بن
 عمر بن كثي بن ضوء بن كثي القيسي - أو العبسي كما ف نسخة أخرى منه - واعتمدنا فيما أثبتناه

 على نسخة التبيان - مطوطة - لتميزها بالتقان والوضوح . ورأيت - الكلم للزركلي - ف ثبت
 النذرومي - مطوط إجازة بط ابن كثي ف بيت من الشعر هذا نصه : أجزتم ما قد سئلت بشرطة *
 وكاتبه إساعيل بن كثي انتهى ما ذكره الزركلي وهذان النصان اللذان أوردها الزركلي عن ابن كثي

 نفسه يصرح فيما باسه أنه " إساعيل بن كثي " خلفا لا هو مشهور " إساعيل بن عمر بن كثي " ها
 من باب النتساب للجد ، وقد كان هذا شائعا ف عصره . ومن انتسب لده أيضا ف ذلك العصر

  ه ( واللقب أيضا بابن قدامة نسبة لده العلى ، بينما اسه على744المام ابن عبد الادي ) ت 
 التحقيق كما أوردته الصادر ، ممد بن احد بن عبد الادي بن عبد الميد بن عبد الادي بن يوسف

  فذكر33 / 14 ( . وقد ترجن ابن كثي نفسه لوالده ف " البداية والنهاية " 4بن ممد بن قدامة ) 
  - توف الوالد . وهو الطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثي . .703اسم والده : ) وفيها - 
  ( ابن حجر ، الدرر الكامنة2 . ) 57 ( السين ، ذيل طبقات الفاظ ص 1. ( . * ) هامش ( * ) 

  /1 ( ابن عبد الادي ، الحرر ف الديث 4 . ) 320 / 1 ( الزركلي ، العلم 3 . ) 373 / 1
  / مولده ونشاته اختلف الؤرخون ف تديد سنة ولدته على ثلثة6 بتحقيقنا . ) * ( / صفحة 36

  : ) ولد سنة إحدى57 ه ( ف " ذيل طبقات الفاظ " ص 765أقوال فقال السين ) ت 
  : ) ولد سنة374 / 1 ه ( ف " الدرر الكامنة " 852وسبعمائة ( . وقال الافظ ابن حجر ) ت 
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  :361 ه ( ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 911سبعمائة أو بعدها بيسي ( . وقال السيوطي ) ت 
 ) ولد سنة سبعمائة ( وتابعهم التأخرون على هذا اللف ، ولسنا نستطيع الترجيح بي هذه القوال

  ( بسبب معاصرة السين صاحب هذا701لعدم وجود قرائن ، لكننا نيل إل أن ولدته كانت سنة ) 
  أن عمره كان ثلث سني34 / 14القول لبن كثي ، ولتصريح ابن كثي نفسه ف " البداية والنهاية " 

 حي وفاة والده سنة ثلث وسبعمائة . وقد ولد ابن كثي ف " ميدل القرية " من أعمال مدينة " بصرى
  ( إل ناحية الشرق منها ، ويدثنا عن ميدل القرية ودفن بقبتا الشمالية عند الزيتون ، وكنت1" ) 

 إذ ذاك صغيا ابن ثلث سنينن أو نوها ل أدركه إل كاللم ، ث تولنا من بعه ف سنة سبع وسبعمائة
 إل دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب ، وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقا ، وقد تأخرت وفاته
 إل سنة خسي ، فاشتغلت على يديه ف العلم ( . وف دمشق نشأ يطلب العلم ويسمع الشيوخ ويفظ

  : ) وسع الكثي ، وأقبل112 / 1 ه ( ف " طبقات الفسرين " 945التون ، يقول الداودي ) ت 
 على حفظ التون ، ومعرفة السانيد والعلل ، والرجال والتاريخ حت برع ف ذلك وهو شاب ( ويقول

  : ) وحفظ " التنبيه " وعرضه سنة231 / 6 ه ( ف " شذرات الذهب " 1089ابن العماد ) ت 
  ، وحفظ " متصرا ابن الاجب " ( . عائلته وقد حدثنا ابن كثي عن عائلته وأفراد أسرته ف "718

 ه ( قال 703 ف حوادث سنة ) 33 / 14 ( 3البداية والنهاية " ) 
 وفيها توف الوالد وهو الطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثي بن ضو بن كثي بن ضو بن ذرع

 القرشي من بن حصلة ، وهم ينتسبون إل الشرف بأيديهم نسب ، وقف على بعضها شيخنا الزي
 فاعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب ف نسب بسب ذلك : القرشي ، من قرية يقال لا الشركوين

 غرب بصري ، بينها وبي أذرعات ، ولد با ف حدود سنة أربعي وستمائة ، واشتغل بالعلم عند أخواله
 بن عقبة ببصرى ، فقرأ البداية ف مذهب أب حنيفة ، وحفظ جل الزجاجي ، وعن بالنحو والعربية
 واللغة ، وحفظ أشعار العرب حت كان يقول الشعر اليد الفائق الرائق ف الدح والراثي وقليل من

 الجاء ، وقرر بدارس بصرى بنل الناقة شال البلد حيث يزار ، وهو البك الشهور عند الناس وال
  ( السين ، ذيل تذكرة1أعلم بصحة ذلك ، ث انتقل إل خطابة القرية شرقي بصرى * ) هامش ( * ) 

  ( الصدر3 . ) 33 / 14 ( ابن كثي ، البداية والنهاية ) طبعة الكتب العلمية ( 2 . ) 57الفاظ ص 
  / وتذهب للشافعي ، وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين الفزازي ، وكان7نفسه . ) * ( / صفحة 

 يكرمه ويترمه فيما أخبن شيخنا العلمة ابن الزملكان ، فاقام با نوا من اثنت عشرة سنة ، ث تول
 إل الطابة ميدل القرية الت منها الوالدة ، فاقاما با مدة طويلة ف خي وكفاية وتلوة كثية ، وكان
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 يطب جيدا ، وله مقول عند الناس ، ولكلمه وقع لديانته وفصاحته وحلوته ، وكان يؤثر القامة ف
 البلد لا يرى فيها من الرفق وجود اللل له ولعياله ، وقد ولد له عدة أولد من الوالدة ومن أخرى

 قبلها ، أكبهم إساعيل ث يونس وإدريس ، ث من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز وممد وأخوات عدة
 ، ث أنا أصغرهم ، وسيت باسم الخ إساعيل لنه كان قد قدم دمشق فاشتغل با بعد أن حفظ القرآن

 على والده وقرأ مقدمة ف النحو ، وحفظ التنبيه وشرحه على العلمة تاج الدين الفزاري وحصل
 النتخب ف أصول الفقه ، قاله ل شيخنا ابن الزملكان ، ث إنه سقط من سطح الشامية البانية فمكث

 أياما ومات ، فوجد الوالد عليه وجدا كثيا ورثاه بأبيات كثية ، فلما ولدت له أنا بعد ذلك سان باسه
 ، فاكب أولده إساعيل وآخرهم وأصغرهم إساعيل ، فرحم ال من سلف وختم بي لن بقي ( .

  ( والكمال1 ( شيخا من شيوخه وهم : برهان الدين الفزاري ) 16شيوخه ذكرت لنا الصادر أساء ) 
  ( وقد تفقه عليهما ، ث صاهر الافظ أبا الجاج الزي ، ولزمه وقرأ عليه "2ابن قاضي شهبة ) 

  ( ، والقاسم بن4 ( ، وسع عليه أكثر تصانيفه ، وسع ابن السويدي ) 3تذيب الكمال " وأخذ عنه ) 
  ( ، وابن8 ( واسحاق المدي ) 7 ( ، وابن الزراد ) 6 ( ، وسع من ابن الشحنة ) 5عساكر ) 
  ( وغيهم ، وأخذ12 ( والتن ) 11 ( والوان ) 10 ( وأجاز له من مصر : الدبوسي ) 9الرضي ) 

 الكثي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ففت ببه وكانت له خصوصية به ، ومناضلة عنه ، واتباع له ف
  ( . وقرأ الصول على13كثي من آرائه ، وكان يفت برايه ف مسالة الطلق وامتحن بسببه ) 

  ه ( ف " طبقات الفسرين945 ( والطبقة ، واعتب الداودي ) 15 ( وسع الجار ) 14الصفهان ) 
  الذهب من جلة شيوخه فقال : ) وذكره شيخه ف " العجم الختص " ( . تلميذه ل112 / 1" 

 تذكر لنا الصادر سوى واحد من تلميذه فقط هو شهاب الدين ابن حجي ، قال ابن العماد ) ت
  : ) وتلمذته كثية ، منهم ابن حجي وقال232 - 231 / 6 ه ( ف " شذرات الذهب " 1089

 فيه - أي ف شيخه ابن كثي - أحفظ من أدركناه لتون الحاديث وأعرفهم برحها ورجالا وصحيحها
 وسقيمها ، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ، وما أعرف أن اجتمعت به على كثرة ترددي إليه

  ( السين ، ذيل تذكرة الفاظ1 ( لكننا نرجح أنه خلف * ) هامش ( * ) 16إل واستفدت منه ( ) 
  ( السين ، الصدر السابق .5 ، 4 ، 3 . ) 112 / 1 ( الداودي ، طبقات الفسرين 2 . ) 57ص 

  ( الصدر نفسه . )12 ، 11 ، 10 . ) 374 / 1 ( ابن حجر ، الدرر الكامنة 9 ، 8 ، 7 ، 6) 
  ( الداودي ،14 . ) 112 / 1 ( ابن حجر ، الصدر نفسه ، والداودي ، طبقات الفسرين 13

  ( وذكره16 . ) 361 ( السيوطي ، ذيل تذكرة الفاظ ص 15 . ) 112 / 1طبقات الفسرين 
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  / كثيا من التلميذ بسبب اشتغاله8 . ) * ( / صفحة 112 / 1الداودي ف طبقات الفسرين 
  : ) وول58 ه ( ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 765بالتدريس ف الدارس ، قال السين ) ت 

 1 ه ( ف " طبقات الفسرين " 945مشيخة أم الصال ، والتنكزية بعد الذهب ( . وقال الداودي ) ت 

  : ) وبعد موت السبكي - ول - مشيخة دار الديث الشرفية ( . أخلقه ومكانته العلمية قال112/ 
  : ) وأفت ودرس : وناظر وبرع ف الفقه58 ه ( ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 765السين ) ت 

 والتفسي والنحو وأمعن النظر ف الرجال والعلل . . . وذكره الذهب ف مسودة " طبقات الفاظ " وقال
ف " 

 852العجم الختص " : هو فقيه متقن ، ومدث مقق ، ومفسر نقاد ( ، وقال الافظ ابن حجر ) ت 

  : ) واشتغل بالديث مطالعة ف متونه ورجاله ، وكان كثي374 / 1ه ( ف " الدرر الكامنة " 
 الستحضار ، حسن الفاكهة سارت تصانيفه ف البلد ف حياته ، وانتفع با الناس بعد وفاته ، ول يكن
 على طريق الحدثي ف تصيل العوال وتييز العال من النازل ونو ذلك من فنونم ، وإنا هو من مدثي

  ) قلت362الفقهاء ( وقد دفع السيوطي عن ابن كثي هذا التام فقال ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 
 : العمدة ف علم الديث معرفة صحيح الديث وسقيمه ، وعلله واختلف طرقه ، ورجاله جرحا

 وتعديل ، وأما العال والنازل ونو ذلك فهو من الفضلت ، ل من الصول الهمة ( . ولسنا نوافق
 السيوطي ف اعتبار العال والنازل من الفضلت خاصة ف عصر ابن كثي الذي استمرت الرواية بالسناد
 إليه ، والذي حرص علماؤه على رواية كتب الئمة الحدثي عن شيوخهم بالسانيد العالية ، وقد أورد

  حديثا مسندا من طريق الافظ ابن كثي :59 ه ( ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 765السين ) 
 ) أخبنا الافظ عماد الدين ابن كثي بقراءت عليه قال : أخبنا أبو العباس أحد بن أب طالب - وقد

 أجاز ل أيضا أحد الذكور - قال : أخبنا أبو النجا بن اللت قال : أخبنا أبو الوقت الصوف ، قال :
 أخبنا ممد الفارسي ، قال : أخبنا أبو ممد بن أب سريج ، قال : أخبنا أبو القاسم البغوي ، قال :
 أخبنا أبو الهم الباهلي قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن أب الزبي ، عن جابر رضي ال عنه قال ،
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " ل يدخل أحد من بايع تت الشجرة النار " رواه أبو داود ،

  ( رجال خلل ثانية قرون ،10والترمذي ، والنسائي عن قتيبة ، عن الليث ( فهذا إسناد يتضمن ) 
  فقال : ) كان112 / 1 ه ( ف " طبقات الفسرين " 945وهو ف غاية العلو . وذكره الداودي ) ت 

 قدوة العلماء والفاظ ، وعمدة أهل العان واللفاظ . . وقال تلميذه الافظ شهاب الدين بن حجي :
 كان أحفظ من أدركناه لتون الحاديث ، وأعرفهم بتخريها ورجالا وصحيحها وسقيمها ، وكان
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 أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ، وكان يستحضر شيئا كثيا من الفقه والتاريخ ، قليل النيسان وكان
 فقيها جيد الفهم ، صحيح الذهن ، ويفظ " التنبيه " إل آخر وقت ، ويشارك ف العربية مشاركة جيدة

 ، وينظم الشعر ، وما أعرف أن اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إل واستفدت منه ( . ويقول :
 ) وول مشيخة أم الصال بعد موت الذهب ، وبعد موت السبكي مشيخة دار الديث الشرفية مدة

  .231 / 6 ه ( ف " شذرات الذهب " 1089يسية ، ث أخذت منه ( وذكر ابن العماد ) ت 
 ) وقال ابن حبيب فيه : إمام روي التسبيح والتهليل ، وزعيم أرباب التأويل ، سع وجع وصنف ،

 وأطرب الساع بالفتوى وشنف ، وحدث وأفاد ، وطارت أوراق فتاويه إل البلد ، واشتهر بالضبط
  / تر بنا9والتحرير ، وانتهت إليه رياسة العلم ف التاريخ والديث والتفسي ، وهو القائل : / صفحة 

 اليام تتري وإنا * نساق إل الجال والعي تنظر فل عائد ذاك الشباب الذي مضى * ول زائل هذا
  : ) وبرع ف الفقه153 / 1 ه ( ف " البدر الطالع " 1250الشيب الكدر وقال الشوكان ) ت 

 والتفسي والنحو ، وأمعن النظر ف الرجال والعلل ، وأفت ودرس ( . مؤلفاته ألف الافظ ابن كثي كتبا
 شت ف علوم القران ، والديث ، والتوحيد ، والفقه ، والسية ، والتراجم ، والتاريخ . قال السين

  : ) وله تصانيف مفيدة ( وقال الافظ ابن حجر58 ه ( ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 765) ت 
  : ) سارت تصانيفه ف البلد ف حياته ،374 / 1 ه ( ف " الدرر الكامنة " 852العسقلن ) ت 

  ( كتب فقط ،8 ( كتابا ، طبع منها ) 22وانتفع با الناس بعد وفاته ( . وقد وصلنا من كتبه أساء ) 
  - تفسي القران العظيم : وهو الكتاب1وسنعرض لا وصلنا من مؤلفاته ، حسب ترتيب موضوعاتا : 

  - فضائل القران وتاريخ2الذي بي أيدينا ، وقد أفردنا فصل خاصا للكلم عليه آخر هذه القدمة . 
  - جامع3 . 49 / 2 ( : انفرد بذكره بروكلمان ف " تاريخ الدب " الذيل 1جعه وكتابته ولغاته ) 

  ( . جع فيه بي مسند المام أحد ، والبزاز ، وأب يعلي ،2السانيد والسنن الادي إل أقوم سنن ) 
 وابن أب شيبة إل الكتب الستة . ويسميه البعض : " كتاب الدي والسنن ف أحاديث السانيد والسنن

  : ) ف ثانية أجزاء ( . ويوجد منه نسخة مطوطة215 / 1" . قال البغدادي ف " هدية العارفي " 
  ( . قال الافظ ابن حجر العسقلن ف "3 - الحكام الكبى ف الديث ) 4بدار الكتب الصرية . 

  : ) وشرع ف كتاب كبي ف الحكام ل يكمل ( وقال الداودي ف "374 / 1الدرر الكامنة " 
 5 : ) وشروع ف أحكام كثية حافلة كتب منها ملدات إل الج ( . 112 / 1طبقات الفسرين " 

- م 
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  ( . ويسميه ابن حجر " تريج أحاديث أدلة التنبيه " ، ويسميه السيوطي "4الصغرى ف الديث ) 
  ( طبع لول مرة1أدلة التنبيه " ويسميه الداودي " الحكام على أبواب التنبيه " . * ) هامش ( * ) 

  ( صفحات وطبع مع تفسي ابن كثي وتفسي معال207 ه ف ) 1347بطبعة النار بالقاهرة عام 
  ه ( ، وتقوم بتصويره ونشره حاليا دار1347التنيل للبغوي بآخرها بطبعة النار ف القاهرة عام ) 

  ، وابن العماد ف شذرات58 ( ذكره السين ف ذيل تذكرة الفاظ ص 2العرفة ف بيوت . ) 
  ، وحاجي خليفة ف كشف الظنون ص153 / 1 ، والشوكان ف البدر الطالع 231 / 6الذهب 

  ( ذكره ابن حجر3 . ) 49 / 2 ، وبروكلمان ف تاريخ الدب العرب ) بالصل اللان ( الذيل 573
  ، والداودي ف طبقات361 ، والسيوطي ف ذيل تذكرة الافظ ص 374 / 1ف الدرر الكامنة 

  ( ذكره ابن حجر ف الدرر4 . ) 231 / 6 . وابن العماد ف شذرات الذهب 112 / 1الفسرين 
  /1 ، والداودي ف طبقات الفسرين 361 ، والسيوطي ف ذيل تذكرة الفاظ ص 374 / 1الكامنة 

  ( . قال ابن حجر : ) وشرح ف شرح1 - شرح صحيح البخاري ) 6 / 10 . ) * ( / صفحة 112
  -8 . 361 - مسند الشيخي . انفرد بذكره السيوطي ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 7البخاري ( . 

  ( . قال ابن حجر : ) وخرج أحاديث متصر ابن2تريج أحاديث متصر ابن الاجب الصلي ) 
  - ترتيب مسند أحد على الروف ، انفرد بذكره السيوطي ف " ذيل تذكره الفاظ "9الاجب ( . 

  -10 فقال : ) ورتب مسند أحد على الروف ، وضمن إليه زوائد الطبان وأب يعلي ( . 361ص 
 2أحاديث التوحيد والرد على الشرك . انفرد بذكره بروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب العرب " باللانية 

  - متصر علوم11 ه . 1297 ، وذكر أنه طبع مع كتاب " جامع البيان " ف دهلي عام 49/ 
  : ) وقد اختصر مع ذلك كتاب374 / 1الديث لبن الصلح : قال ابن حجر ف " الدرر الكامنة " 

  فقال1162 - 1161ابن الصلح ، وله فيه فوائد ( وذكره حاجي خليفة ف " كشف الظنون " ص 
 تت عنوان علوم الديث لبن الصلح : ) واختصره أيضا عماد الدين . . . وأضاف إل ذلك الفوائد

 اللتقطة من " الدخل إل كتاب السنن " كلها للبيهقي ( ، وذكره بروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب "
  ، وقد طبع بتحقيق العلمة أحد شاكر وساه " الباعث الثيث شرح متصر علوم الديث "49 / 2

  - الباعث الثيث على معرفة علوم الديث : ذكره بذا12وهو غي " الباعث الثيث " التال ذكره . 
  وأشار لوجود مطوطتان ف الند : واحدة ف49 / 2السم بروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب " 

  فقال : ) وله .361آصاف والثانية ف رامپور ، وذكره السيوطي أيضا ف " ذيل تذكرة الفاظ " ص 
  - الجتهاد ف طلب الهاد : ذكره حاجي خليفة ف " كشف الظنون "13. . وعلوم الديث ( . 
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  وقال : ) رسالة كتبها للمي منجك لا حاصر الفرنج قلعة إياس ( وذكره البغدادي ف هدية10ص 
  باسم ) رسالة كتبها للمي منجك لا حاصر الفرنج قلعة إياس ( وذكره الزركلي ف215 / 1العارفي 

 49 / 2 باسم " رسالة ف الهاد " ، ونص بروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب " 320 / 1" العلم " 

  -14 ( . 3على وجود نسخ مطوطة له ف آصاف بالند ، ودار الكتب بالقاهرة . وهو مطبوع ) 
  فقال : ) وشرح قطعة كبية112 / 1شرح التنبيه : انفرد بذكره الداودي ف " طبقات الفسرين " 

  - البلغة والقناع ف حل شبهة مسألة السماع : انفرد بذكره حاجي خليفة ف "15من " التنبيه " ( . 
  - الفصول ف اختصار16 ، وهو يتعلق بسألة ساع الغان والوسيقي . 1001كشف الظنون " ص 

  (1 فقال : ) وله * ) هامش ( * ) 112 / 1سية الرسول : ذكره الداودي ف " طبقات الفسرين " 
  وابن العماد ف112 / 1 ، والداودي ف طبقات الفسرين 374 / 1ذكره ابن حجر ف الدرر الكامنة 

  ( ذكره ابن حجر ف2 . ) 550 . وحاجي خليفة ف كشف الظنون ص 231 / 6شذرات الذهب 
  ، والداودي ف طبقات الفسرين361 ، والسيوطي ف ذيل تذكرة الفاظ ص 374 / 1الدرر الكامنة 

  ه ف الكتبة السلفية بالقاهرة ، وأعيد طبعه بتحقيق د .1396 ( طبع الول مرة عام 3 . ) 112 / 1
  /11 ه . ) * ( / صفحة 1402عبد ال عسيان ف مؤسسة الرسالة ببيوت ودار اللواء بالرياض عام 

  ، وذكره البغدادي ف " إيضاح231 / 6سية صغية ( وكذا قال ابن العماد ف " شذرات الذهب " 
  (2 - التكميل ف معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل ) 17 ( . 1 وهو مطبوع ) 194 / 2الكنون " 

 : قال السين ) جع بي كتاب " التهذيب " و " اليزان " ، وهو خس ملدات ( ، وقال الداودي :
 ) واختصر " تذيب الكمال " وأضاف ما تأخر ف " اليزان " ساه التكميل ( ، وساه حاجي خليفة "

  ( : قال ابن حجر ) وعمل3 - طبقات الفقهاء الشافعيي ) 18التكملة ف أساء الثقات والضعفاء " . 
" طبقات الشافعية " ( ويسميه حاجي خليفة : " ت 

 : " طبقات عماد الدين " ، ويسميه البغدادي ف " هدية العارفي " : " طبقات العلماء " ويسميه
  - الواضح النفيس ف مناقب المام ممد بن19الزركلي : طبقات الفقهاء الشافعيي " ، مطوط . 

  ( ف التاريخ5 - البداية والنهاية ) 20 ( . ويسيه الداودي : " مناقب المام الشافعي " . 4إدريس ) 
  : ) وله . . . وكتاب " البداية والنهاية " ف أربعة وخسي58. قال السين ف " ذيل الفاظ " ص 

  : ) وجع التاريخ الذي ساه " البداية والنهاية374 / 1جزئا " . وقال ابن حجر ف " الدرر الكامنة " 
  - ناية21 ه ( ، وهي القسم السمى بالبداية . 767" ( وهو مطبوع ، وصل فيه إل حوادث سنة ) 

  -22 ( . 6البداية والنهاية وهو تتمة تاريه ، ويتضمن الكلم على الفت واللحم ف آخر الزمان ) 
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  وقال : )1521الكواكب الدراري ف التاريخ ، انفرد بذكره حاجي خليفة ف " كشف الظنون " ص 
  ه ، ول يذكر فيما بينهم774انتخبه من تاريه الكبي ( . وفاته أجعت الصادر على أنه توف سنة 

  ه بطبعة العلوم1357 ( طبع الول مرة عام 1خلف ف ذلك ، يقول الداودي * ) هامش ( * ) 
  ( صفحة ، وأعيد طبعه بتحقيق ممد عيد الطراوي وميي الدين مستو بدار القلم171بالقاهرة ف ) 
  ( ذكره السين ف ذيل تذكرة2 ه . ) 1402 ه ، وبدار اللواء ف الرياض عام 1400ف دمشق عام 

  /6 ، وابن العماد ف شذرات الذهب 112 / 1 : والداودي ف طبقات الفسرين 58الفاظ ص 
  (3 . ) 471 وحاجي خليفة ف كشف الظنون ص 153 / 1 ، والشوكان ف البدر الطالع 231

  ، والداودي361 ، والسيوطي ف ذيل تذكرة الفاظ ص 374 / 1ذكره ابن حجر ف الدرر الكامنة 
  ، وحاجي خليفة ف كشف231 / 6 ، وابن العماد ف شذرات الذهب 112 / 1ف طبقات الفاظ 

  ونص على وجود نسخة مطوطة منه ف320 / 1 ، والزركلي ف العلم 1106الظنون ص 
  ه ( . وقد قام مؤخرا بتحقيقه عبد الفيظ749 ( كتبت ف حياته سنة ) 3390شستربت رقم ) 

 منصور الباحث ف معهد الخطوطات العربية كما حقق ذيله السمى ب " ذيل طبقات الشافعية " لعفيف
  ( ذكره الداودي ف4 ( . ) 20 / 4الدين الطري ) نشرة أخبار التراث الصادرة بعهد الخطوطات 

  ، والبغدادي ف هدية1840 ، وحاجي خليفة ف كشف الظنون ص 112 / 1طبقات الفسرين 
  وقد طبع48 / 2 ( نص بروكلمان على مطوطاته ف ذيل تاريخ الدب 5 . ) 215 / 1العارفي 

  ( ملدات ، وأعيد طبعه7 ( جزءا ضمن ) 14 ه ف ) 1348الول مرة بطبعة السعادة بالقاهرة عام 
  ه مفهرسا ، ويعمل بتحقيقه الن مموعة من1404مؤخرا بدار الكتب العلمية ف بيوت عام 

  ( طبع مستقل عن " البداية والنهاية " بتحقيق فهيم أبو عبيه بدار نضة6الحققي الفاضل بدمشق . ) 
  /1 ه ( ف " طبقات الفسرين " 945 / ) ت 12 ه ف ملدين . ) * ( / صفحة 1396مصر عام 

  : مات ف يوم الميس السادس والعشرين من شعبان سنة أربع وسبعي ، ودفن بقبة الصوفية113
  ه ( من بي الصادر فيذكر ف " الدرر852عند شيخه ابن تيمية ( ، وينفرد ابن حجر العسقلن ) ت 

  (1 / مصادر ترجة ابن كثي ) 13 : ) وكان أضر ف أواخر عمره ( . / صفحة 374 / 1الكامنة " 
  ) طبعة دار الكتب34 - 33 / 14الصادر القدية - ابن كثي نفسه صاحب الترجة ، البداية والنهاية 

  ) مطوط (11 / 1 ه ( تذكرة الفاظ 744 ه ( . - ابن عبد الادي ) ت 1404العلمية ف بيوت 
  ه ( العجم الختص ) مطوط ( ومسودة " طبقات الفاظ "748. الذهب ، شس الدين ) ت 

  .57 ه ( ذيل تذكرة الفاظ ص 765) مطوط ( نقل عنهما السين . - أبو الحاسن السين ) ت 
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  ه ( الدرر852 . ابن حجر العسقلن ) ت 154 ه ( الرد الوافر ص 842- ابن ناصر الدين ) ت 
  /11 ه ( النجوم الزاهرة 874 . - ابن تغري بردي ) ت 39 / 1 وإنباء الغمر 373 / 1الكامنة 

  ول يذكره361 ه ( ذيل تذكرة الفاظ ص 911 . - السيوطي ، جلل الدين ) ت 124 - 123
  /2 و 37 - 36 / 1 ه ( الدارس ف تاريخ الدارس 927ف " طبقات الفسرين " . - النععيي ) ت 

  ) طبعة دار الكتب العلمية ف بيوت111 / 1 ه ( طبقات الفسرين 945 . - الداودي ) ت 582
  . - حاجي205 - 204 / 1 ه ( مفتاح السعادة 968 ه ( . - طاش كبى زادة ) ت 1403

  ،550 ، 471 ، 439 ، 280 ، 238 ، 19 ، 10 ه ( كشف الظنون : 1067خليفة ) ت 
  ه ( شذرات1089 . - ابن العماد ) ت 1840 ، 1521 ، 1162 ، 1105 ، 1002 ، 573

  ( رتبنا هذه الصادر حسب التسلسل الزمن لوفيات1 . * ) هامش ( * ) 231 / 6الذهب 
 أصحابا ، ووزعناها ضمن أربع مموعات : الصادر القدية ، والراجع الديثة ، وفهارس

  /2 ه ( إيضاح الكنون 1239 / - البغدادي ) ت 14الخطوطات ، والجلت . ) * ( / صفحة 
 . 153 / 1 ه ( البدر الطالع 1250 . - الشوكان ) ت 215 / 1 ، وهدية العارفي 194

  ، وجامع التصانيف226 ه ( معجم الطبوعات العربية : 1351الراجع الديثة - سركيس ) ت 
  ه ( تاريخ الدب العرب ) بالصل اللان1376 . - بروكلمان ) ت 86 / 1 م 1927الديثة لعام 

  . - العدوي ، ممود ،320 / 1 ه ( العلم 1396 . - الزركلي ) ت 49 - 48 / 2( الذيل 
  ه ( . - ممد1375 ) من مطبوعات الجمع العلمي العرب بدمشق عام 1 / 23الزيارات 

  ) مطوط ( . - أحد شاكر ، عمدة التفسي عن1 / 19 ، 2 / 18الدمشقي ، ذيل طبقات الذهب : 
  .247 - 242 / 1 ه ( التفسي والفسرون 1397الافظ ابن كثي . - الذهب ، ممد حسي ) ت 

  . الفهارس - اللب ، مطوطات الوصل :284 - 283 / 2- كحالة ، عمر رضا ، معجم الؤلفي 
  . - حيدية كتبخانة :13 . - نور عثمانية كتبخانة : 200 ، 10 . - كتبخانه آيا صوفية : 53
  . - الفهرس19 ، 4 / 5 و 323 / 1 . - فهرست الديوية : 134 . - كتبخانة ول الدين : 48

  ، ص726 ، العدد 14التمهيدي . الجلت - ممد عبد الغن حسن ، ملة الثقافة بالقاهرة ، السنة 
  . - راغب الطباخ ، ملة البحث108 - 103 / 10 . - أحد الشرباصي ، ملة الج ، 19 - 17

  -115 / 2 . - صلح الدين النجد ، ملة معهد الخطوطات 377 - 376 / 18العلمي بدمشق 
  ( تعريفه ، نشأته وتطوره ، أنواعه ، السرائيليات1 / علم التفسي ) 15 . ) * ( / صفحة 116

 تعريف التفسي والتأويل التفسي ف اللغة هو اليضاح والتبيي ، ومنه قوله تعال ف سورة الفرقان ، آية )
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  ( : ) ول يأتونك بثل إل جئناك بالق وأحسن تفسيا ( ، أي بيانا وتفصيل ، وهو مأخوذ من33
 الفسر أي البانة والكشف . قال الفيوز آبادي ف اللسان - فسر - : ) الفسر : البيان ، وكشف
 الغطى ، والتفسي : كشف الراد عن اللفظ الشكل ( . وأما ف الصطلح ، فقد عرفه أبو حيان

  ه ( ف " البحر الحيط " بأنه ) علم يبحث عن كيفية النطق بالفاظ القران ،754النحوي ) ت 
 ومدلولتا ، وأحكامها الفرادية والتركيبية ، ومعانيها الت تمل عليها حالة التركيب ، وتتمات لذلك (
 . والتأويل ف اللغة مأخوذ من الول وهو الرجوع ، قال الفيوز آبادي ف " القاموس الحيظ " - أول
 - : ) أول الكلم تأويل وتأوله : دبره وقدره وفسره ، والتأويل : عبارة الرؤيا ( . فكأن الؤول أرجع

 الكلم إل ما يتمله من العان . والتأويل ف الصطلح : تفسي الكلم وبيان معناه ، سواء أوافق
 ظاهره أو خالفه ، وهذا ما يعينه ابن جرير الطبي بقوله ف تفسيه : ) القول ف تأويل قوله تعال كذا

 وكذا . . ( وبقوله : ) اختلف أهل التأويل ف هذه الية ( ونو ذلك ، فإن مراده التفسي . وفرق بعض
 العلماء بي التفسي والتأويل . نشأة التفسي وتطوره نزل القرآن الكري بلغه العرب ، وعلى أساليبهم ف

  ( : ) وما أرسلنا من رسول ال4الكلم ، وف ذلك يقول ال تبارك وتعال ف سورة إبراهيم ، الية ) 
 بلسان قومه ليبي لم ( لذلك كان الصحابة الكرام يفهمون القرآن ف جلته ، أي بالنسبة لظاهره
 وأحكامه ، أما فهمه تفصيل ، ومعرفة دقائقه بيث ل يغيب عنهم منه شئ فقد تفاوتوا ف ذلك ،
 بسبب اختلفهم ف العلم بلغتهم ، وبعرفة أسباب النول ، فكانوا يرجعون إل النب صلى ال عليه

 وسلم فيما ل يفهموه فيفسره لم لذا فقد أثر عنه صلى ال عليه وسلم عدد كبي من الحاديث تتناول
 تفسي القرآن . وبعد وفاة النب صلى ال عليه وسلم اشتهر عدد كبي من الصحابة بالتفسي ، وقد عد

 منهم السيوطي ف " التقان " : أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأب
  ( اقتبسنا الكلم ف هذا الفصل من كتاب1بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبا موسى * ) هامش ( * ) 

  / الشعري ، وعبد16" التفسي والفسرون " للمرحوم الدكتور ممد حسي الذهب . ) * ( / صفحة 
  - القران الكري نفسه حيث1ال بن الزبي رضي ال عنهم أجعي . مصادر التفسي ف عهد الصحابة 

 أن آياته يفسر بعضها بعضا ، وما أجل ف موضع منه قد يبي ف موضع آخر ، فمن ذلك تفسي قوله
  ( : ) وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ( بأنه العذاب28تعال ف سورة الؤمن ، الية ) 

  ( : ) فإما نرينك بعض الذي نعدهم77الدن العجل ف الدنيا ، لقوله تعال ف آخر السورة ، الية ) 
  - السنة النبوية الشريفة ، فقد فسر النب صلى ال عليه وسلم كثيا من2أو نتوفينك فإلينا يرجعون ( . 

  ( : ) ونزلنا إليك الذكر لتبي للناس ما نزل44آيات القران ، قال تعال ف سورة النحل ، الية ) 
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 إليهم ولعلهم يتفكرون ( ، والذي يرجع إل كتب الديث يدها حافلة بأبواب التفسي الأثور عن النب
 صلى ال عليه وسلم ، من ذلك ما رواه الترمذي ، وابن حبان ف " صحيحه " عن ابن مسعود قال ،

 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " ) الصلة الوسطى ( صلة العصر " ، وقد اعتمد كثي من
مؤلفي التفسي 

 على الديث ف تفسره ، فسمي هذا النوع بالتفسي بالأثور ، ومنها تفسي ابن كثي الذي بي أيدينا .
  - أقوال الصحابة : كان الصحابة رضوان ال عليهم إذا ل يدوا التفسي ف القران ، ول يسمعوه من3

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ، رجعوا ف ذلك إل اجتهادهم لنم عاينوا نزول القران ، ولنم كانوا
 من خلص العرب ، يعرفون عاداتم واللفاظ ومعانيها ، ومناحي العرب ف كلمهم ، ومعتمدين ف

 ذلك على الشعر الذي هو ديوان العرب كما يقول عمر بن الطاب رضي ال عنه . وقد كان الصحاب
 الليل ابن عباس صاحب النصيب الكب من ذلك ، فقد ورد عن النب صلى ال عليه وسلم أنه دعا له

 فقال : " اللهم فقهه ف الدين ، وعلمه التأويل " ولذلك لقب " بترجان القرآن " . مدراس التفسي على
 عهد الصحابة فتح ال على السلمي كثي من بلد العال ، وتوزع الصحابة ف البلد الفتوحة ، وحلوا

 معهم علومهم وجلس إليهم كثي من التابعي يتتلمذون عليهم ، فقامت ف هذه البلد مدارس علمية
  - مدرسة مكة1أساتذتا الصحابة وتلميذها التابعون ، واشتهرت من بي هذه الدارس ثلث هي : 

 الكرمة : أستاذها الصحاب الليل ابن عباس ، وتلميذها : سعيد بن جبي ، وماهد ، وعكرمة ،
  - مدرسة الدينة النورة : أستاذها الصحاب أب بن كعب ، وتلميذها : زيد2وطاوس ، وعطاء . . . 

  - مدرسة العراق : أستاذها الصحاب عبد ال3بن أسلم ، وأب العالية ، وممد بن كعب القرظي . . . 
 بن مسعود ، وتلميذها : علقمة ، ومسروق ، والسود ، ومرة ، وعامر ، والسن ، وقتادة . . . وقد

 أضيف للتفسي ف هذا العهد أقوال التابعي ، وبدأ اللف يظهر فيه ، كما بدأ يتسرب إليه الروايات
  / تدوين17السرائيليات بسبب رجوع بعض الفسرين لهل الكتابي اليهود والنصارى . / صفحة 

 التفسي على عهد التابعي مع بداية القرن الثان للهجرة ، بدأ السلمون بتدوين علومهم ، بعد أن كانوا
  ه (101يعتمدون على الرواية ف حفظها وتبليغها ، وأصدر الليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ) ت 

 أمره لعماله ف الفاق بمع حديث رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وكان التفسي بابا من أبواب
 الديث ، ول يفرد له أول المر تأليف خاص يفسر القران سورة سورة من مبدئه إل منتهاه ، ث انفصل

 التفسي تدرييا عن الديث ، وبدأت تظهر الحاولت الول للتاليف ف تفسي القران تثلث بكتب "
  ه (189 ه ( والكسائي ) ت 170غريب القران " الت تناولت ألفاظه فقط ككتب الرؤاسي ) ت 
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  ه ( ، ث ظهرت التفاسي الول الت تناولت السور واليات كتفسي ابن ماجه ) ت207والفراء ) ت 
  ه ( وابن أب حات318 ( ، وابن النذر النيسابوري ) ت 310 ه ( وابن جرير الطبي ) ت 273
  ه ( . . . وتناولت هذه التفاسي الول غريب اللفاظ ، وإيراد ما ورد من الديث وأقوال327) ت 

 الصحابة والتابعي ف تفسي بعض اليات . أنواع التفسي كانت الحاولت الول للتفسي تعتمد على
 الأثور من حديث رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وما نقل عن السلف ، ث تدرج التفسي بعد ذلك

 لتدوين العلوم العقلية إضافة للتفسي النقلي ، وبدأ هذا الانب يتضخم شيئا فشيئا متأثرا بالعارف
 العامة ، والعلوم التنوعة ، والراء التشعبة ، والعقائد التباينة ، وامتزج كل ذلك بالتفسي وتكمت

 الصطلحات العلمية والعقائد الذهبية بعبارات القران الكري ، وظهرت آثار الثقافات والفلسفات ف
 تفاسي القران ، وراح كل من برع ف من الفنون يفسر القران على الفن الذي برع فيه : * التفاسي
 اللغوية : فاللغوي ، والنحوي يهتم بانب العراب ووجوهه ، والنحو ومسائله وفروعه وخلفياته ،

 ويكثر من الشواهد والشعرية كما فعل الزجاج ، والواحدي ف " السبط " وأبو حيان ف " البحر الحيط
 " . . . * التفاسي العقلية : ومنهم من عن ف تفسيه بأقوال الكماء والفلسفة ، يذكر شبههم والرد
 عليهم ، كما فعل الفخر الرازي ف تفسيه " مفاتيح الغيب " . . . * التفاسي الفقهية : وهي الت عن
 مؤلفوها باستنباط الحكام الفقهية من أدلتها ، وإيراد الفروع الفقهية كل وفع مذهبه مع الرد على من

 خالفه من أصحاب الذاهب الخرى كما فعل الصاص النفي ف " أحكام القران " ، والقرطب الالكي
 ف تفسيه " الامع لحكام القران " . . * التفاسي التاريية : وهي الت عن مؤلفوها بالقصص ،

 وأخبار المم السابقة ، كما فعل الثعلب والازن . . . * تفاسي الفرق : وهي الت وضعها أصحاب
 الفرق والعقائد التباينة ، ماولي تأويل كلم ال حسب مذاهبهم ، كما فعل الرمان ، والبائي ،

 والقاضي عبد البار ، والزمشري . . . * تفاسي التصوفة : وهي الت قصد مؤلفوها نواحي الترغيب
 والترهيب ، واستنباط السرار الباطنية والشارت الرمزية ، كما فعل ابن عرب ، وأبو عبد الرحن

 / التفسي بالأثور تفسي 18السلمي . . . / صفحة 
 بالأثور - أو التفسي النقلي - هو تفسي القران با جاء ف القرآن نفسه من تبيان لبعض آياته ، وبا أثر
 عن الرسول صلى ال عليه وسلم والصحابة والتابعي رضوان ال تعال عليهم أجعي . وقد كان هذا

 النوع من التفاسي أولا ظهورا كما تدرج خلل تطور هذا العلم من الرواية ف عصر الصحابة والتابعي
 إل التدوين ف القرن الثان ، لن الديث كان أول ما اهتم العلماء بتدوينه ، ث لا انفصل التفسي عن

 الديث وأفرد بتأليف خاص كان أول ما ظهر فيه صحيفة علي بن أب طلحة عن ابن عباس ، ث ظهرت
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  ( ، ث ظهر التأليف1أجزاء ف التفسي كجزء أب روق ، وأجزاء ممد بن ثور عن ابن جريج ) 
 الوسوعي ف التفسي الذي جع أصحابه فيه كل ما روي من التفسي الأثور كتفسي ابن جرير الطبي ،

 وتوسع أصحابا ف النقل وأكثروا منه بالسانيد التصلة حت استقاض . ث وجد بعد ذلك أقوام دونوا
 التفسي بالأثور بدون ذكر السانيد ، وأكثروا من نقل القوال بدون التفرقة بي الصحيح وغيه ، ما
 أفقد الثقة با ، وياصة عن ابن عباس وعلي بن أب طالب ، حت نقل عن المام الشافعي قوله : " ل

  ( وهو عدد ل يكاد يذكر أمام ما يروى عن2يثبت عن ابن عباس ف التفسي إل شبيه بائة حديث " ) 
 ابن عباس ف التفسي ، وهذا يدل على مبلغ ما دخل ف التفسي بالأثور من الروايات الوضوعة

 والسرائيلية ، ولقد كانت كثرة الرويات أكب عامل ف صرف هة العلماء إل البحث والتمحيص ،
 والنقد والتعديل والتجريح ، وترجع أسباب الضعف ف رواية التفسي بالأثور إل كثرة الوضع ، ودخول

 السرائيليات . * أما الوضع فقد كان مصدره أهل البدع والهواء والفرق ، والقوام الذي دخلوا ف
 السلم ظاهرا وهم يبطنون الكفر بقصد الكيد له وتضليل أهله ، فوضعوا الروايات الباطلة ف تفسي

 القران ليصلوا إل أغراضهم ، فكثرت الروايات ، وضمن مؤلفوا التفاسي هذه الروايات ف كتبهم دون
 تر منهم لصحة أسانيدها ، لن منهجهم ف التأليف كان إيراد كل ما ورد من الروايات ف الية
 الواحدة تاركي أمر تحيصها لثقافة القارئ . ولقد بذل الحدثون ف هذه الفترة جهودا جبارة ف
 مقاومة الوضع وتييز الصحيح من الروايات عن غيه ، ووضعوا ف ذلك التصانيف ، وأنشأوا علم
 مصطلح الديث ، ووضعوا قواعد دقيقة جدا لعرفة الصحيح من غيه ، حت ميزوا الصحيح من

 الوضوع فحفظ ال بم دينه ) وال غالب على أمره ولكن أكثر الناس ل يعلمون ( . التفسي
 والسرائيليات * وأما السرائيليات : فيمكن تعريفها بأنا الروايات الأخوذة عن اليهود والنصارى ف
 أخبار أمهم السابقة وقصص أنبيائهم ، وإن كان الانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره ، وغلب على
 الانب النصران بسبب أغلبية اليهود ف ذلك الوقت واختلطهم مع السملي ف بلدهم ، ولقد نزل
 القرآن بوضوعات وردت ف التوراة والنيل ، كقصة آدم عليه السلم ونزوله إل الرض ، وقصة

 موسى عليه السلم مع قومه اليهود ، وقصة عيسى عليه السلم وأمه مري ، كل ذلك ورد ف القرآن
 الكري موجزا يقتصر على ذكر العظة والعبة من قصصهم دون التعرض لتفاصيل قصصهم ، وقد وجد
 السلمون تفصيل هذا الياز عند أهل الديانات السابقة با ل يتعارض مع شريعتهم ، فلجاوا إليهم ،

  /2 ( السيوطي ، التقان 1واقتبسوا منهم ، دون تر منهم لصحة هذه الخبار . * ) هامش ( * ) 
  / وقد أخب ال تعال ف القرآن أن19 . ) * ( / صفحة 189 / 2 ( السيوطي ، التقان 2 . ) 88
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  ( وقال : ) فويل للذين1أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم فقال : ) يرفون الكلم عن مواضعه ( ) 
 يكتبون الكتاب بأيديهم ث يقولون هذا من عند ال ليشتروا به ثنا قليل ، فويل لم ما كتبت أيديهم

  ( . كما بي النب صلى ال عليه وسلم لصحابه الوقف الواجب اتاذه2وويل لم ما يكسبون ( ) 
  ( ولكن السلمي تساهلوا ف3تاه أهل الكتاب فقال : " ل تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم " ) 

 الخذ عن أهل الكتاب وهكذا دخلت السرائيليات ف كتب التفسي ، وكانت مصادر السرائيليات
 تدور حول أربعة أشخاص هم : عبد ال بن سلم ، وكعب الحبار ، ووهب بن منبه ، وعبد اللك بن
 عبد العزيز بن جريح . السرائيليات وأثرها ف التفسي بالأثور قسم العلماء السرائيليات إل ثلثة أقسام

 : ) الول ( مقبول وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وذلك
 كتعيي اسم الصر عليه السلم ، إذ ورد فيه حديث صحيح عند البخاري ف صحيحه ، ف كتاب

 التفسي ، أو ما كان له شاهد من الشرع يؤيده . ) والثان ( مسكوت عنه : وهو ما ل يعلم صحته ول
 كذبه ، وهذا القسم توز حكايته للعظة والعبة ، ول نؤمن بصدقه ول كذبه امتثال لمر رسول ال
 صلى ال عليه وسلم : " ل تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم وقولوا آمنا بال وما أنزل إلينا . . .

" ) والثالث ( مرفوض : وهو ما علم كذبه لتناقضه مع تنا 
 شريعتنا أو مالفته للعق ، ول يصح تصديقه ول قبوله ول روايته ، وإذا رواه الفسر ف تفسيه وجب
 عليه بيانه . وقد كان لذه السرائيليات أثر سئ ف التفسي ، إذ أدخلت فيه كثيا من القصص اليال

 الخترع ، والخبار الكذوبة ، وهذا ما دفع العلماء لقاومتها ، وإخضاعها لعابي نقد الرواية ، وموازين
 الشريعة لتمييز القبول من الردود . وبسبب هذه السرائيليات تفاوتت الثقة ف كثي من التفاسي الت

 وضعها كبار الئمة . أشهر من بي هذه الكتب ثانية ، تفاوتت قيمتها عند المة بي القبول والرفض ،
  (4 ه ( ) 310 - جامع البيان لبن جرير الطبي ) ت 1وسنذكرها مع تبيان قيمة كل واحد منها : 

 : وهو من أقدم التفاسي وأشهرها ، كما يعتب الرجع الول عند الفسرين بالنقل والعقل ، نظرا لا فيه
 من الروايات والستنباطات ، وترجيح بعضها على بعض ، ويقع ف ثلثي جزئا من الجم الكبي ، وهو

 مطبوع ، وتقوم دار العرفة ف بيوت بنشره ، كما قام العلمة أحد شاكر ورحه ال بتحقيق نصفه
  ( : صاحبه هو المام أبو5 ه ( ) 373 - بر العلوم للسمرقندي ) ت 2واخترمته النية قبل إتامه . 

 الليث نصر بن ممد بن إبراهيم ، الفقيه النفي العروف بإمام الدى ، وهو تفسي لطيف مفيد لكنه
 854يذكر الروايات مردة عن أسانيدها ، دون ترجيح ، وقد خرج أحاديثه قاسم بن قطلوبغا ) ت 

  ( سورة1ه ( ، وهذا التفسي مطوط ف ثلث ملدات كبار بدار الكتب الصرية . * ) هامش ( * ) 
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  ( حديث صحيح3 ( . ) 79 ( ، الية ) 2 ( سورة البقرة ) 2 ( . ) 46 ( ، الية ) 4النساء ) 
  . )205 / 1 ( الذهب ، التفسي والفسرون 4أخرجه البخاري ف كتاب التفسي من صحيحه . ) 

  - الكشف والبيان للثعلب -3 / 20 . ) * ( / صفحة 324 / 1 ( حاجي خليفة ، كشف الظنون 5
  ( : صاحبه أبو إسحاق أحد بن إبراهيم النيسابوري القرئ ،1 ه ( ) 427أو الثعالب - ) ت 

 الفسر ، الافظ ، الواعظ ، رأس التفسي والعربية ، قال ابن خلكان : ) وصنف التفسي الكبي الذي
 فاق غيه من التفاسي ( وقد ذكر الثعالب ف مقدمته لتفسيه منهجه ومصادره وأسانيدها إل من يروي

 عنه ، واكتفى بذلك عن ذكر السانيد أثناء الكتاب وهو كتاب حافل بالسرائيليات دون التنبيه عليها ،
  - معال التنيل4ويوجد منه مطوط غي كامل ف مكتبة الزهر ينتهي عند أواخر سورة الفرقان . 

  ( : صاحبه أبو ممد السي بن مسعود ، الفراء ، البغوي ، الفقيه الشافعي2 ه ( ) 516للبغوي ) ت 
 ، الحدث ، وقد وصف الازن هذا التفسي فقال : ) من أجل الصنفات ف علم التفسي وأعلها ،

 وأنبلها وأسناها ، جامع للصحيح من القاويل ، عار عن الشبه والتصحيف والتبديل ، ملى بالحاديث
 النبوية . . . ( وقال عنه ابن تيمية ف أصول التفسي : ) والبغوي تفسيه متصر من الثعلب ، لكنه صان
 تفسيه عن الحاديث الوضوعة والراء البتدعة ( ، وسئل ف فتاواه عن أي التفاسي أقرب إل الكتاب

 والسنة : الزمشري أم القرطب أم البغوي ؟ فأجاب : ) وأما التفاسي الثلثة السؤول عنها ، فأسلمها من
  (4البدعة والحاديث الضعيفة البغوي . . . ( وقد طبع هذا التفسي مؤخرا بدار العرفة ف بيوت ف ) 

  (3 ه ( : ) 546 - الحرر الوجيز لبن عطية ) ت 5ملدات بتحقيق خالد العك ومروان سوار . 
 مؤلفه أبو ممد عبد الق بن غالب بن عطية الندلسي الغرب الغرناطي ، الافظ ، القاضي ، من بيت

 علم وأدب ، قال عنه أبو حيان : ) أجل من صنف ف علم التفسي ، وأفضل من تعرض فيه للتنقيح
 والتحرير ( ويقارن بي تفسيه وتفسي الزمشري فيقول : ) وكتاب ابن عطية أنقل وأجع وأخلص ،

 وكتاب الزمشري ألص وأغوص ( . وقد طبع من هذا التفسي الزء الول ف القاهرة ، ول يزال
  - تفسي6الباقي مطوطا ، وهو يقع ف عشرة ملدات كبار يوجد منه أجزاء بدار الكتب الصرية . 

  ه ( . وسيأت الكلم عليه بالتفصيل ف فصل خاص من هذه774القرآن العظيم لبن كثي ) ت 
  ه ( . مؤلفه أبو زيد عبد الرحن بن876 - الواهر السان للثعالب ) ت 7القدمة إن شاء ال . 

 ممد بن ملوف الزائري الغرب الالكي ، المام الجة ، العال ، الزاهد الورع ، وقد اعتمد ف تفسيه
 على تفسي ابن عطية وأب حيان وزاد عليهما ، وهو يذكر الروايات الأثورة بدون أسانيدها ، وإذا ذكر

  - الدر النثور8السرائيليات تعقبها بالنقد والتمحيص . وقد طبق الكتاب ف الزائر ف أربعة أجزاء . 
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  ه ( . اختصر السيوطي ف هذا التفسي كتاب مسندا ألفه قبله هو " ترجان القرآن911للسيوطي ) ت 
 " جع فيه بضعة عشر ألف حديث ما بي مرفوع وموقوف بأسانيدها . ث رأى حذف أسانيدها

 والقتصار على متونا فقط وذكر من خرجها ، فوضع الدر النثور ، وهو حافل بالحاديث دونا تييز
 بي صحيحها وسقيمها ويقتصر من بي سائر الكتب الذكورة سابقا على الديث دون غيه ، وهو

يتاج لهود كبية ف 
  (1الكم على أحاديثه ، وقد طبع بدار العرفة ف بيوت ف ست ملدات كبار . * ) هامش ( * ) 

  ( أبو3 . ) 234 / 1 ( الذهب ، التفسي والفسرون 2 . ) 37 / 5ياقوت الموي ، معجم الدباء 
  / قيمة تفسي ابن كثي توثيقه - منهجه توثيقه21 . ) * ( / صفحة 10 / 1حيان ، البحر الحيط 

 وتسميته أجع الذين ترجوا لبن كثي على نسبة هذا التفسي له ، وسنذكر الصادر الت نصت على
  - أقدم من ترجم له أبو الحاسن ، ممد بن علي1الكتاب وفق التسلسل الزمن لوفيات أصحابا : 

  ه ( وكان من عاصر ابن كثي ، وتوف قبله ، ذكره ف ذيله على " طبقات الفاظ765السين ) ت 
  فقال : ) وأفت ودرس وناظر ، وبرع ف الفقه والتفسي والنحو ( وقال : ) ذكره57للذهب " ص 

 الذهب ف مسودة " طبقات الفاظ " ، وقال ف العجم الختص " : هو فقيه متقن ، ومدث مقق ،
 ومفسر نقاد ( ، ول يصرح السين ول الذهب باسم تفسيه ، وإنا اكتفيا كما نلحظ بوصفه بالفسر

  فقال :374 / 1 ه ( ف " الدرر الكامنة " 852 - وذكره الافظ ابن حجر العسقلن ) ت 2. 
 3) واشتغل بالديث مطالعته ف متونه ورجاله ، فجمع " التفسي " ( ول يعلم يصرح باسه كذلك . 

  ه ( ف " ذيل طبقات الفاظ " ص911- وذكره السيوطي جلل الدين عبد الرحن بن أب بكر ) ت 
  -4 فقال : ) له " التفسي " الذي ل يؤلف على نطه مثله ( ، ول ينص على اسه كذلك . 361

  فقال :112 / 1 ه ( ف " طبقات الفسرين " 945وذكره الداودي ، ممد بن علي بن أحد ) ت 
 ) وصنف ف صغره كتاب " الحكام " على أبواب " التنبيه " ، والتاريخ السمى ب " البداية والنهاية " و

  - وذكره حاجي خليفة مصطفى بن عبد5" التفسي " . . . ( ويسميه بالتفسي دون النص على اسه . 
  فقال : ) تفسي ابن كثي : وهو439 ه ( ف " كشف الظنون " ص 1067ال القسطنطين ) ت 

 كبي ف عشر ملدات ، فسر بالحاديث والثار مسندة من أصحابا مع الكلم على ما يتاج إليه جرحا
 وتعديل ( ونلحظ تسميته له ب " تفسي ابن كثي " من باب نسبة التفسي لصاحبه ، وهو ما اشتهر به

  ه ( ف "1089 - وذكره إبن العماد النبلي ، أبو الفلح عبد الي ) ت 6الكتاب بعد ذلك . 
  فقال : ) ومن مصنفاته : التاريخ السمى ب " البداية والنهاية " و " التفسي231 / 6شذرات الذهب " 
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  - وذكره7 / 22" . . . ( ونلحظ تسميته ب " التفسي " على غرار من تقدمه . / صفحة 
  فقال : ) وله تصانيف153 / 1 ه ( ف " البدر الطالع " 1250الشوكان ، ممد بن علي ) ت 

 مفيدة منها : " التفسي " الشهور ، وهو ف ملدات ، وقد جع فيه فأوعى ، ونقل الذاهب والخبار
 والثار ، وتكلم بأحسن كلم وأنفسه ، وهو من أحسن التفاسي ، إن ل يكن أحسنها ( وهو يكتفي

  ه ( ف "1339 - وذكره البغدادي ، إساعيل باشا بن ممد أمي ) ت 8بتسميته ب " التفسي " . 
  فقال : ) من تصانيفه : " الجتهاد ف طلب الهاد " . " أحكام التنبيه " . "215 / 1هدية العارفي " 

  - وذكره9البداية والنهاية " ف التاريخ ، " تفسي القرآن " . . . ( وهو يسميه ب " تفسي القرآن " . 
 146 - 145 ه ( ف " الرسالة الستطرفة ( ص 1345الكتان ، ممد بن جعفر الدريسي ) ت 

 فقال ف معرض كلمه على أنواع كتب الديث : ) ومنها كتب التفاسي والشروح الديثية لهلها
 حفظ للحديث ومعرفة به ، واعتناء بشأنه ، وإكثار فيما يتعلق به ، كتفسي الافظ عماد الدين ابن كثي
 ف عشر ملدات فإنه مشحون بالحاديث والثار بأسانيد مرجيها مع الكلم عليها صحة وضعفا ، وقد
 قال السيوطي ف " ذيل تذكرة الفاظ " والزرقان ف " شرح الواهب " : إنه ل يؤلف على نط قط ( .

 1351 - وذكره سركيس ، يوسف إليان ) ت 10فيسميه " تفسي الافظ عماد الدين ابن كثي " . 

  فقال : ) تفسي ابن كثي : طبع بامش " فتح البيان ف226ه ( ف " معجم الطبوعات العربية " ص 
  ه ( وذكر ف الامش استدراكا : ) وطبع مع " تفسي1302مقاصد القرآن " لصديق حسن خان سنة 

 1376 - وذكره بروكلمان ) ت 11 م ( . 1927البغوي " ، انظر جامع التصانيف الديثة لعام 

  ونص على وجود49 - 48 / 2ه ( ف " تاريخ آداب اللغة العربية " بالصل اللان ، ف الذيل 
  - وذكره الزركلي ، خي الدين12مطوطاته ف مكتبات العال ، وهي ما يزيد ف توثيق الكتاب . 

  م ( فقال :1980 ه / 1400 من الطبعة الامسة ) 320 / 1 ه ( ف " العلم " 1396) ت 
 ) من كتبه . . . و " تفسي القران الكري - ط " عشرة أجزاء ( وذكر ف الاشية ) طبع أول ببولق
 على هامش " فتح البيان " للقنبوجي ف عشرة أجزاء ، ث طبع منفردا ف أربعة ، ث تكررت طبعاته .

 واختصره أحد ممد شاكر ، وسى الختصر " عمدة التفسي عن الافظ ابن كثي " طبع خسة أجزاء
 242 / 1 ه ( ف " التفسي والفسرون " 1397 - وذكره الذهب ، ممد حسي ) ت 13منه ( . 

وتوسع ف الكلم عليه . 
  فقال : ) من تصانيفه :284 / 2 - وذكره كحالة ، عمر رضا ) معاصر ( ف معجم الؤلفي 14

 تفسي كبي ف عشر ملدات ( . هذه هي أهم الصادر الت ترجت لبن كثي ، وذكرت تفسيه ، ول
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 يشك أحد من أصحابا بنسبة هذا التفسي له ، ولكنهم يتلفون ف تسميته كما رأينا ، فبعضهم يسميه ب
 " التفسي " ، وبعضهم ب " تفسي ابن كثي " و " تفسي القرآن الكري " ، و " تفسي القرآن العظيم " ،
 وكلها تسميات أطلقها العلماء والنساخ على هذا الكتاب ل ضي ف اختلفها ، والسمى واحد . منهج

  ( تفسي ابن كثي من أشهر ما دون ف التفسي الأثور ، ويعتب ف1تفسي ابن كثي وقيمته العلمية ) 
  ( اقتبسنا الكلم من الدكتور ممد حسي1هذه الناحية الكتاب الثان بعد كتاب ابن * ) هامش ( * ) 

  / جرير . اعتن فيه23 . ) * ( / صفحة 247 - 242 / 1الذهب ف كتابه " التفسي والفسرون " 
 مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف ، ففسر فيه كلم ال تعال بالحاديث والثار مسندة إل أصحابا ،
 مع الكلم عما يتاج إليه جرحا وتعديل . منهجه وقد قدم له مؤلفه بقدمة طويلة هامة ، تعرض فيها

 لكثي من المور الت لا تعلق واتصال بالقران وتفسيه ، ولكن أغلب هذه القدمة مأخوذ بنصه من
 كلم شيخه ابن تيمية الذي ذكره ف " مقدمته ف أصول التفسي " . وهو يتاز ف طريقته بأنه يذكر

 الية ، ث يفسرها بعبارة سهلة موجزة ، وإن أمكن توضيح الية أخرى ذكرها وقارن بي اليتي حت
 يتبي العن ويظهر الراد ، وهو شديد العناية بذا النوع من التفسي الذي يسمونه تفسي القران بالقران ،
 وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسي سردا لليات التناسبة ف العن الواحد . ث يعد أن يفرغ

 من هذا كله ، يشرع ف سرد الحاديث الرفوعة الت تتعلق بالية ، ويبي ما يتج به وما ل يتج به
 منها ، ث يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعي ومن يليهم من علماء السلف . وند ابن كثي يرجح

 بعض القوال على بعض ، ويضعف بعض الروايات ، ويصحح بعضا آخر منها ، ويعدل بعض الرواة
 ويرح بعضا آخر . وهذا يرجع إل ما كان عليه من العرفة بفنون الديث وأحوال الرجال . مصادره

 وكثيا ما ند ابن كثي ينقل من تفسي ابن جرير ، وابن أب حات ، وتفسي ابن عطية ، وغيهم من
 تقدمه . ابن كثي والسرائيليات وما يتاز به ابن كثي ، أنه ينبه إل ما ف التفسي الأثور من منكرات
 السرائيليات ، ويذر منها على وجه الجال تارة ، وعلى وجه التعيي والبيان لبعض منكراتا تارة

  ( وما بعدها من سورة البقرة ) إن ال يأمركم أن67أخرى . فمثل عند تفسيه لقوله تعال ف الية ) 
 تذبوا بقرة . . ( إل آخر القصة ، نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة الخصوصة ،

 وعن وجودهم لا عند رجل من بن إسرائيل كان من أبر الناس بأبيه . . ال ، ويروي كل ما قيل ف
 ذلك عن بعض علماء السلف . . . ث بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه : " وهذه السياقات عن
 عبيدة وأب العالية والسدي وغيهم ، فيها اختلف ، والظاهر أنا مأخوذة من كتب بن إسرائيل ، وهي
 ما يوز نقلها ولكن ل تصدق ول تكذب ، فلهذا ل يعتمد عليها إل ما وافق الق عندنا . وال أعلم "
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 . ومثل عند تفسيه لول سورة " ق " نراه يعرض لعن هذا الرف ف أول السورة ) ق ( ويقول : " .
 . . وقد روي عن بعض السلف أنم قالوا " ق " جبل ميط بميع الرض يقال له جبل قاف ، وكأن
 هذا - وال أعلم - من خرافات بن إسرائيل الت أخذها عنهم ما ل يصدق ول يكذب ، وعندي أن
 هذا وأمثاله وأشباهه من اختلف بعض زنادقتهم ، يلبسون به على الناس أمر دينهم ، كما افتري ف

 هذه المة مع جللة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النب صلى ال عليه وسلم ، وما بالعهد
  / فيهم ، وشربم24من قدم ، فكيف بأمة بن إسرائيل مع طول الدى وقلة الفاظ النقاد / صفحة 

 المور وتريف علمائهم الكلم عن مواضعه ، وتبديل كتب ال وآياته ؟ . وإنا أباح الشارع الرواية
 عنهم ف قوله " وحدثوا عن بن إسرائيل ول حرج " فيما قد يوزه العقل ، فأما فيما تيله العقول ،
 ويكم فيه بالبطلن ، ويغلب على الظنون كذبه ، فليس من هذا القيل . وال أعلم " ا ه . ابن كثي

 والسائل الفقهية كما نلحظ على ابن كثي أنه يدخل ف الناقشات الفقهية ، ويذكر أقوال العلماء
 وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الحكام ، وإن شئت أن ترى مثال لذلك فارجع إليه عند تفسي

  ( من سورة البقرة ) . . . فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا185قوله تعال ف الية ) 
 أو على سفر فعدة من أيام أخر . . . ( الية ، فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق بذه الية ، وذكر أقوال

  ( من230العلماء فيها ، وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ، وارجع إليه عند تفسي قوله تعال ف الية ) 
سورة البقرة أيضا ) فإن طلقها فل تل له من بعد حت تنكح زوجا غيه . . . ( ة 

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

 فإنه قد تعرض لا يشترط ف نكاح الزوج الحلل ، وذكر أقوال العلماء وأدلتهم . وهكذا يدخل ابن
 كثي ف خلفات الفقهاء ، ويوض ف مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آية لا تعلق بالحكام ، ولكنه

 مع هذا التفسي من خي كتب التفسي بالأثور ، وقد شهد له بعض العلماء ، فقال السيوطي ف ذيل
 تذكرة الافظ ، والزرقان ف شرح الواهب : ) إنه ل يؤلف على نط مثله ( . مطوطاب التفسي نص

  ( نسخ خطية لذا7 ) بالصل اللان ( على وجود ) 49 / 2بروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب " 
  - نسخة مكتبة سليم آغا2 ( . 67 - نسخة الكتبة السليمانية باسطنبول رقم ) 1الكتاب وهي : 

  - نسخة الكتبة4 . 8 / 187 - نسخة مكتبة نور عثمانية باسطنبول 3 . 11 / 8باسطنبول 
  - نسخة مكتبة6 . 37 / 1 - نسخة مكتبة دار الكتب الصرية 5 . 3 / 42الميدية باسطنبول 
  - نسخة الكتبة الشرقية العامة ف بنكيبور ف الند - باتنا7 . 41 ، 24 / 1ولية رامپور بالند 
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  - وتوجد نسخة خطية ف مكتبة الرم الكي مقابلة على نسخة الؤلف . ورد ذكرها8 . 3 / 1410
  ( أجزاء . طبعاته أما طبعاته فهي كثية جدا نذكر7 ه ف ) 1385ف طبعة دار الفكر الصادرة عام 

  -1 / 25منها الطبعات الصلية دون الصورة حسب التسلسل الزمن لتاريخ صدورها : / صفحة 
  ه .1302طبع لول مرة بامش " فتح البيان ف مقاصد القرآن " لصديق حسن خان ف بولق عام 

  ه ، ذكره سركيس ف " معجم الطبوعات " ص1345 ه ، وف القاهرة عام 1307وف أره عام 
  - وطبع مع تفسي "2 ) بالصل اللان ( . 49 / 2 وبروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب " 226

  ه ( بعناية ممد رشيد رضا ف456معال التنيل " للبغوي ، أب ممد السي بن مسعود الفراء ) ت 
  ه ف جزءين على نفقة المي عبد العزيز أمي ند ، ذكره سركيس ف " جامع1342القاهرة عام 

  ، وبروكلمان ف ذيل " تاريخ الدب " ) الصل86 / 1 م ( 1927التصانيف الديثة " لعام ) 
  - وطبع مع تفسي البغوي السمى " معال التنيل " بأسفل صفحاته وبآخره "3 . 49 / 2اللان ( 

  ( أجزاء ، ذكرته عايدة9 ه ( ف ) 1347فضائل القرآن " لبن كثي ف مطبعة النار بالقاهرة عام ) 
  /1926نصي ف " الكتب العربية الت نشرت ف المهورية العربية التحدة ) مصر ( بي عامي 

  - وطبع مستقل باسم " تفسي القرآن العظيم " بطبعة مصطفى ممد4 . 25 ( ص 1 م " ) 1940
  - وطبع مستقل أيضا باسم "5 ه . ذكرته عايدة نصي ف الصدر نفسه . 1356ف القاهرة عام 

  ( أجزاء ، ذكره د . أحد ممد4 ه ف ) 1372تفسي القرآن الكري " بطبعة عيسى الباب اللب عام 
  - وطبع مستقل6 . 22 م " ص 1956 - 1940منصور ف " دليل الطبوعات الصرية بي عامي 

 17 ( أجزاء من القطع التوسط 7 ه ف ) 1386باسم " تفسي ابن كثي " بدار الفكر ف بيوت عام 

  ه بطابع1393 - وظهرت أول طبعة مققة لذا الكتاب عام 7 سنتم وعندي نسخة منه . 24* 
 الشعب بالقاهرة ، عمل ف تقيقها ممد إبراهيم البنا ، وممد أحد عاشور ، وعبد العزيز عنيم ف )

  (1 ه . * ) هامش ( * ) 1405 ذي الجة 1 ( أجزاء . يوسف عبد الرحن الرعشلي بيوت ف 8
  / بسم3 م . ) * ( / صفحة 1969وهو من منشورات قسم النشر بالامعة الميكية بالقاهرة عام 

 ال الرحن الرحيم ) قال الشيخ المام الوحد ، البارع الافظ التقي ، عماد الدين أبو الفداء : إساعيل
 بن الطيب أب حفص عمر بن كثي ، الشافعي . ) رحه ال تعال ورضي عنه ( . المد ل رب الذي

 افتتح كتابه بالمد فقال ) المد ل رب العالي الرحن الرحيم مالك يوم الدين ( وقال تعال : ) المد
 ل الذي أنزل على عبده الكتاب ول يعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الؤمني الذين

 يعملون الصالات أن لم أجرا حسنا ماكثي فيه أبدا * وينذر الذين قالوا اتذ ال ولدا * ما لم به من
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 علم ول لبائهم كبت كلمة ترج من أفواههم إن يقولون إل كذبا ( وافتتح خلقه بالمد فقال تعال :
 ) المد ل الذي خلق السموات والرض وجعل الظلمات والنور ث الذين كفروا بربم يعدلون واختتمه

 بالمد فقال بعد ما ذكر مآل أهل النة وأهل النار ) وترى اللئكة حافي من حول العرش يسبحون
 بمد ربم وقضي بينهم بالق وقيل المد ل رب العالي ( ولذا قال تعال : ) وهو ال ل إله إل هو له
 المد ف الول والخرة وله الكم وإليه ترجعون ( كما قال تعال ) المد ل الذي له ما ف السموات

 وما ف الرض وله المد ف الخرة وهو الكيم البي ( فله المد ف الول والخرة أي ف جيع ما
 خلق وما هو خالق ، هو الحمود ف ذلك كله كما يقول الصلي " اللهم ربنا لك المد ، مل ء

 السموات ومل ء الرض ، ومل ء ما شئت من شي بعد " ولذا يلهم أهل النة تسبيحه وتميده كما
يلهمون النفس أي يسبحوه ويمدونه عدد أنفاسهم ، لا يرون من عظيم نعمه عليهم ، وكمال 
 قدرته وعظيم سلطانه وتوال مننه ودوام إحسانه إليهم كما قال تعال : ) إن الذين آمنوا وعملوا

 الصالات يهديهم ربم بإيانم تري من تتهم النار ف جنات النعيم * دعواهم فيها سبحانك اللهم
 وتيتهم فيها سلم وآخر دعواهم أن المد ل رب العالي ( . والمد ل الذي أرسل رسله ) مبشرين

 ومنذرين لئل يكون للناس على ال حجة بعد الرسل ( وختمهم بالنب المي العرب الكي الادي لوضح
 السبل ، أرسله إل جيع خلقه من النس والن من لدن بعثته إل قيام الساعة كما قال تعال : ) قل يا
 أيها الناس إن رسول ال إليكم جيعا الذي له ملك السموات والرض ل إله إل هو ييي وييت فامنوا
 بال ورسوله النب المي الذي يؤمن بال وكلماته واتبعوه لعلكم تتدون ( وقال تعال : ) لنذركم به
 ومن بلغ ( فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحر وإنس وجان فهو نذير له ، ولذا قال

 تعال : ) ومن يكفر به من الحزاب فالنار موعده ( فمن كفر بالقران من ذكرنا فالنار موعده بنص ال
 تعال كما قال تعال ) فانذرن ومن يكذب بذا الديث سنستدرجهم من حيث ل يعلمون ( وقال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم " بعثت إل الحر والسود " قال ماهد يعن النس والن . فهو
 صلوات ال وسلمه عليه رسول ال إل جيع الثقلي النس والن مبلغا لم عن ال تعال ما أوحاه إليه
 من هذا الكتاب العزيز ) الذي ل يأتيه الباطل من بي يديه ول من خلفه تنيل من حكيم حيد ( وقد
 أعلمهم فيه عن ال تعال أنه ندبم إل فهمه فقال تعال : ) أفل يتدبرون القرآن ولو كان من عند غي
 ال لوجدوا فيه اختلفا كثيا ( وقال تعال : ) كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا

  / ) فالواجب ( على4الباب ( وقال تعال : ) أفل يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالا ( . / صفحة 
 العلماء الكشف عن معان كلم ال وتفسي ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه كما قال تعال :
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 ) وإذ أخذ ال ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ول تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثنا
 قليل فبئس ما يشترون ( وقال تعال : ) إن الذين يشترون بعهد ال وأيانم ثنا قليل أولئك ل خلق
 لم ف الخرة ول يكلمهم ال ول ينظر إليهم يوم القيامة ول يزكيهم ولم عذاب أليم ( فذم ال تعال
 أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب ال النل عليهم وإقبالم على الدنيا وجعها واشتغالم بغي ما

 أمروا به من اتباع كتاب ال . فعلينا أيها السلمون أن ننتهي عما ذمهم ال تعال به ، وأن نأتر با أمرنا
 به من تعلم كتاب ال النل إلينا وتعليمه ، وتفهمه وتفهيمه ، قال ال تعال : ) أل يأن للذين آمنوا أن
 تشع قلوبم لذكر ال وما نزل من الق ول يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد
 فقست قلوبم وكثي منهم فاسقون * اعلموا أن ال يي الرض بعد موتا قد بينا لكم اليات لعلكم

 تعقلون ( ففي ذكره تعال لذه الية بعد الت قبلها تنبيه على أنه تعال كما يي الرض بعد موتا كذلك
 يلي القلوب باليان والدي بعد قسوتا من الذنوب والعاصي ، وال الؤمل السؤل أن يفعل بنا هذا إنه
 جواد كري . فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسي ؟ ) فالواب ( أن أصح الطريق ف ذلك أن يفسر

 القرآن بالقرآن فما أجل ف مكان فإنه قد بسط ف موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنا
 شارحة للقرآن وموضحة له ، بل قد قال المام أبو عبد ال ممد بن إدريس الشافعي رحه ال تعال كل

 ما حكم به رسول ال صلى ال عليه وسلم فهو ما فهمه من القرآن . قال ال تعال : ) إنا أنزلنا إليك
 الكتاب بالق لتحكم بي الناس با أراك ال ول تكن للخائني خصيما ( وقال تعال : ) وما أنزلنا عليك

 الكتاب إل لتبي لم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون ( وقال تعال : ) وأنزلنا إليك الذكر
 لتبي للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ( ولذا قال رسول ال صلى ال عليه وسلم " أل إن أوتيت
 القرآن ومثله معه " يعن السنة . والسنة أيضا تنل عليهم بالوحي كما ينل القرآن إل أنا ل تتلى كما
 يتلي القرآن وقد استدل المام الشافعي رحه ال تعال وغيه من الئمة على ذلك بأدلة كثية ليس هذا
 موضع ذلك . والغرض أنك تطلب تفسي القرآن منه فإن ل تده فمن السنة كما قال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم لعاذ حي بعثه إل اليمن " فبم تكم ؟ قال بكتاب ال ، قال فإن ل تد ؟ قال بسنة
 رسول ال ، قال فإن ل تد ؟ قال : أجتهد رأيي . فضرب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف صدره
 وقال : المد ل الذي وفق رسول ال لا يرضي رسول ال " وهذا الديث ف السند والسنن بإسناد

جيد كما هو مقرر ف موضعه . وحينئذ إذا ل ند التفسي ف القرآن ول ف السنة رجعنا ف ذلك إل 
 أقوال الصحابة فإنم أدرى بذلك لا شاهدوا من القرائن والحوال الت اختصوا با ، ولا لم من الفهم

 التام والعلم الصحيح والعمل الصال ل سيما علماءهم وكباءهم كالئمة الربعة اللفاء الراشدين ،
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 والئمة الهتدين الهديي ، وعبد ال بن مسعود رضي ال عنهم . قال المام أبو جعفر بن جرير : حدثنا
 أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا العمش عن أب الضحى عن مسروق قال - قال عبد ال يعن

 ابن مسعود : والذي ل إله غيه ما نزلت آية من كتاب ال إل وأنا أعلم فيمن نزلت . وأين نزلت . ولو
 أعلم أحدا أعلم بكتاب ال من تناله الطايا لتيته . وقال العمش أيضا عن أب الضحى عن مسروق قال
 - قال عبد ال يعن ابن مسعود : والذي ل إله غيه ما نزلت آية من كتاب ال إل وأنا أعلم فيمن نزلت
 . وأين نزلت . ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب ال من تناله الطايا لتيته . وقال العمش أيضا عن أب وائل
 عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ل ياوزهن حت يعرف معانيهن والعمل بن
 وقال أبو عبد الرحن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنم كانوا يستقرئون من النب صلى ال عليه

 وسلم وكانوا إذ تعلموا عشر آيات ل يلفوها حت يعملوا با فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل
 جيعا . ومنهم الب البحر عبد ال بن عباس ابن عم رسول ال صلى ال عليه وسلم وترجان القرآن

 ببكة دعاء رسول ال صلى ال عليه وسلم له حيث قال " اللهم فقهه ف الدين وعلمه التأويل " وقال
 ابن جرير حدثنا ممد بن بشار وحدثنا وكيع ثنا سفيان عن العمش عن مسلم - كذا قال - قال عبد
 ال يعن ابن مسعود : نعم ترجان القرآن ابن عباس . ث رواه عن ييي بن داود عن إسحق الزرق عن

 سفيان عن العمش عن مسلم بن صبيح عن أب الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال : /
  / نعم الترجان للقرآن ابن عباس . ث رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن العمش به5صفحة 

 كذلك . فهذا إسناد صحيح إل ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعود
 رضي ال عنه ف سنة اثنتي وثلثي على الصحيح وعمر بعده عبد ال بن عباس ستا وثلثي سنة ، فما
 ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال العمش عن أب وائل استخلف علي عبد ال بن عباس
 على الوسم فخطب الناس فقرأ ف خطبته سورة البقرة ، وف رواية سورة النور ففسرها تفسيا لو سعته
 الروم والترك والديلم لسلموا . ولذا غالب ما يرويه إساعيل بن عبد الرحن السدى الكبي ف تفسيه

 عن هذين الرجلي ابن مسعود وابن عباس ولكن ف بعض الحيان ينقل عنهم ما يكونه من أقاويل أهل
 الكتاب الت أباحها رسول ال صلى ال عليه وسلم حيث قال " بلغوا عن ولو آية وحدثوا عن بن

 إسرائيل ول حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار " رواه البخاري عن عبد ال بن
 عمرو ولذا كان عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما قد أصاب يوم اليموك زاملتي من كتب أهل
 الكتاب ، فكان يدث منهما با فهمه من هذا الديث من الذن ف ذلك . ولكن هذه الحاديث

 السرائيليات تذكر للستشهاد ل للعتضاد فأنا على ثلثة أقسام ) أحدها ( ما علمنا صحته ما بأيدينا
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 ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح ) والثان ( ما علمنا كذبه ما عندنا ما يالفه ) والثالث ( ما هو
 مسكوت عنه ل من هذا القبيل ول من هذا القبيل فل نؤمن به ول نكذبه ويوز حكايته لا تقدم ،

 وغالب ذلك ما ل فائدة فيه تعود إل أمر دين . ولذا يتلف علماء أهل الكتاب ف هذا كثيا . ويات
 عن الفسرين خلف بسبب ذلك ، كما يذكرون ف مثل هذا أساء أصحاب الكهف ، ولون كلبهم ،

 وعددهم . وعصا موسى من أي الشجر كانت . وأساء الطيور الت أحياها ال لبراهيم ، وتعيي البعض
 الذي ضرب به القتيل من البقرة ، ونوع الشجرة الت كلم ال منها موسى ، إل غي ذلك ما أبمه ال

 تعال ف القرآن ما ل فائدة ف تعيينه تعود على الكلفي ف دينهم ول دنياهم . ولكن نقل اللف عنهم
 ف ذلك جائز كما قال تعال : ) سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خسة سادسهم كلبهم رجا
 بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل رب أعلم بعدتم ما يعلمهم إل قليل * فل تار فيهم إل
 مراءا ظاهرا ول تستفت فيهم منهم أحدا ( فقد اشتملت هذه الية الكرية على الدب ف هذا القام
 وتعليم ما ينبغي ف مثل هذا ، فانه تعال حكى عنهم ثلثة أقوال ضعف القولي الولي وسكت عن
 الثالث ، فدل على صحته إذ لو كان باطل لرده كما ردها ث أرشد على أن الطلع على عدتم ل

 طائل تته فقال ف مثل هذا ) قل رب أعلم بعدتم ( فإنه ما يعلم ذلك إل قليل من الناس من أطلعه ال
 عليه فلهذا قال ) فل تار فيهم إل مراءا ظاهرا ( أي ل تهد نفسك فيما ل طائل تته ول تسألم عن

ذلك فإنم ل يعلمون من ذلك إل رجم الغيب 
 فهذا أحسن ما يكون ف حكاية اللف : أن تستوعب القوال ف ذلك القام وأن تنبه على الصحيح

 منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة اللف وثرته لئل يطول الناع واللف فيما ل فائدة تته ، فتشتغل
 به عن الهم فالهم . فأما من حكى خلفا ف مسألة ول يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد

 يكون الصواب ف الذي تركه ، أو يكي اللف ويطلقه ول ينبه على الصحيح من القوال فهو ناقص
 أيضا ، فإن صحح غي الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب ، أو جاهل فقد أخطا ، وكذلك من نصب

 اللف فيما ل فائدة تته أو حكى أقوال متعددة ت لفظا ويرجع حاصلها إل قول أو قولي معن فقد
 ضيع الزمان وتكثر با ليس بصحيح فهو كلبس ثوب زور ، وال الوفق للصواب . ) فصل ( إذ ل تد
 التفسي ف القرآن ول ف السنة ول وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثي من الئمة ف ذلك إل أقوال
 التابعي كمجاهد جب فإنه كان آية ف التفسي كما قال ممد بن إسحاق ثنا أبان بن صال عن ماهد

 قال : عرضت الصحف على ابن عباس ثلث عرضات من فاتته إل خاتته أوقفه عند كل آية منه
 وأساله عنها . وقال ابن جريز : أنبأنا أبو كريب أنبأنا طلق بن غنام عن عثمان الكي عن ابن أب مليكة
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  / عن تفسي القرآن ومعه ألواحه قال : فيقول له ابن6قال : رأيت ماهدا سأل ابن عباس / صفحة 
 عباس اكتب حت ساله عن التفسي كله ولذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسي عن ماهد

 فحسبك به ، وكسعيد بن جبي وعكرمة مول ابن عباس وعطاء بن أب رباح والسن البصري ومسروق
 بن الجدع وسعيد بن السيب وأب العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيهم من

 التابعي وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالم ف الية فيقع ف عبارتم تباين ف اللفاظ يسبها من ل علم
 عنده اختلفا فيحكيها أقوال ، وليس كذلك فإن منهم من يعب عن الشئ بلزمه أو بنظيه ، ومنهم من
 ينض على الشئ بعينه ، والكل بعن واحد ف أكثر الماكن فليتفطن اللبيب لذلك وال الادي . وقال
 شعبة بن الجاج وغيه : أقوال التابعي ف الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة ف التفسي ؟ يعن

 أنا ل تكون حجة على غيهم من خالفهم وهذا صحيح . أما إذا أجعوا على الشئ فل يرتاب ف كونه
 حجة ، فان اختلفوا فل يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ول على من بعدهم ويرجع ف ذلك

 إل لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة ف ذلك . فاما تفسي القرآن بجرد الرأي
 فحرام لا رواه ممد بن جرير رحه ال تعال حيث قال : ثنا ممد بن بشار ثنا يي بن سعيد ثنا سفيان
 حدثن عبد العلي هو ابن عامر الثعلب عن سعيد بن جبي عن ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم
 قال " من قال ف القرآن برايه أو با ل يعلم فليتبوأ مقعده من النار " وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي
 من طرق عن سفيان الثوري به ، ورواه أبو داود عن مسدد عن أب عوانة عن عبد العلي به مرفوعا

 وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يي بن طلحة اليبوعي عن
 شريك عن عبد العلى به مرفوعا ولكن رواه عن ممد بن حيد عن الكم بن بشي عن عمرو بن قيس
 اللئي عن عبد العلى عن سعيد عن ابن عباس فوفقه ، وعن ممد بن حيد عن جرير عن ليث عن بكر

 عن سعيد بن جبي عن ابن عباس من قوله فال أعلم . وقال ابن جرير : أنبأنا العباس بن عبد العظيم
 العنبي ثنا حيان بن هلل ثنا سهل أخو حزم ثنا أبو عمران الون عن جندب أن رسول ال صلى ال

 عليه وسلم قال " من قال ف القرآن برأيه فقد أخطأ " وقد روى هذا الديث أبو داود والترمذي
 والنسائي من حديث سهيل بن أب حزم القطيعي وقال الترمذي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم ف

 سهيل . وف لفظ لم " من قال ف كتاب ال برأيه فأصاب فقد أخطأ " أي لنه قد تكلف ما ل علم له
 به وسلك غي ما أمر به فلو أنه أصاب العن ف نفس المر لكان قد أخطا لنه ل يأت المر من بابه

 كمن حكم بي الناس على جهل فهو ف النار وإن وافق حكمه الصواب ف نفس المر لكن يكون أخف
 جرما من أخطأ وال أعلم . وهكذا سى ال القذفة كاذبي فقال ) فإذ ل يأتوا بالشهداء فأولئك عند ال
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 هم الكاذبون ( فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زن ف نفس المر لنه أخب با يل له الخبار به
 . ولو كان أخب با يعلم لنه تكلف ما ل علم له به وال أعلم ولذا ترج جاعة من السلف عن تفسي
 ما ل علم لم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد ال بن مرة عن - أب معمر قال - قال أبو بكر
 الصديق رضي ال عنه : أي أرض تقلن ، وأي ساء تظلن ، إذا قلت ف كتاب ال ما ل أعلم وقال أبو
 عبيد القاسم بن سلم ثنا ممد بن يزيد عن العوام وابن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق

 سئل عن قوله تعال : ) وفاكهة وأبا ( فقال أي ساء تظلن وأي أرض تقلن إذا أنا قلت ف كتاب ال ما
ل أعلم . منقطع . وقال أبو عبيد ايضا ثنا يزيد 

 عن حيد عن أنس أن عمر بن الطاب قرأ على النب ) وفاكهة وأبا ( فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما
 الب ؟ ث رجع إل نفسه فقال إن هذا لو التكلف يا عمر وقال ممد بن سعد ثنا سليمان بن حرب ثنا

 حاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الطاب رضي ال عنه وف ظهر قميصه أربع
 رقاع فقرأ ) وفاكهة وأبا ( فقال فما الب ث قال هو التكلف فما عليك أن ل تدريه ؟ وهذا كله

 ممول على أنما رضي ال عنهما إذا أرادا استكشفا علم كيفية الب وإل فكونه نبتا من الرض ظاهر
 ل يهل كقوله تعال : ) فأنبتنا فيها حبا وعنبا ( الية وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا

 ابن علية عن أيوب عن ابن أب مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأب أن
 يقول فيها ، إسناده صحيح . وقال أبو عبيد حدثنا إساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أب مليكة قال

  / ) يوم7: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة ؟ فقال له ابن عباس : فما / صفحة 
 كان مقداره خسي ألف سنة ( فقال له الرجل إنا سألتك لتحدثن فقال ابن عباس : ها يومان ذكرها

 ال ف كتابه ال أعلم بما . فكره أن يقول ف كتاب ال ما ل يعلم . وقال ابن جرير أيضا : حدثن
 يعقوب يعن ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي ين ميمون عن الوليد بن مسلم قال : جاء طلق بن

 حبيب إل جندب بن عبد ال فسأله ، عن آية من القرآن ؟ فقال : أحرج عليك إن كنت مسلما لا
 قمت عن - أو قال : أن تالسن . وقال مالك عن يي بن سعيد عن سعيد بن السيب أنه كان إذا
 سئل عن تفسي آية من القرآن قال : إنا ل نقول ف القرآن شيئا . وقال الليث عن يي بن سعيد عن

 سعيد بن السيب أنه كان ل يتكلم إل ف العلوم من القرآن قال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل
 سعيد بن السيب عن آية من القرآن فقال : ل تسألن عن القرآن وسل من يزعم أنه ل يفى عليه منه
 شئ يعن عكرمة . وقال ابن شوذب حدثن يزيد بن أب يزيد قال : كنا نسأل سعيد بن السيب عن

 الرام واللل وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسي آية من القران سكت كأن ل يسمع . وقال ابن
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 جرير : حدثن أحد بن عبدة الضب حدثنا حاد بن زيد حدثنا عبيد ال بن عمر قال : لقد أدركت
 فقهاء الدينة وإنم ليعظمون القول ف التفسي منهم سال بن عبد ال والقاسم بن ممد وسعيد بن

 السيب ونافع . وقال أبو عبيد حدثنا عبد ال بن صال عن ليث عن هشام بن عروة قال : ما سعت أب
 يؤول آية من كتاب ال قط . وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن ممد بن سيين سألت

 عبيدة يعن السلمان عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن ، فاتق ال
 وعليك بالسداد وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد ال بن مسلم بن يسار عن أبيه قال :

 إذا حدثت عن ال حديثا فقف حت تنظر ما قبله وما بعده . حدثنا هشيم عن مغية عن إبراهيم قال :
 كان أصحابنا يتقون التفسي ويهابونه : وقال شعبة عن عبد ال بن أب السفر قال قال الشعب وال ما من

 آية إل وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن ال عز وجل . وقال أبو عبيد حدثنا هشيم حدثنا عمرو بن
 أب زائدة عن الشعب عن مسروق قال اتقوا التفسي فإنا هو الرواية عن ال . فهذه الثار الصحيحة وما
 شاكلها عن ائمة السلف ممولة على ترجهم عن الكلم ف التفسي با ل علم لم فيه . فأما من تكلم

 با يعلم من ذلك لغة وشرعا فل حرج عليه ، ولذا روى عن هؤلء وغيهم أقوال ف التفسي ول منافاة
 لنم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه ، وهذا هو الواجب على كل أحد ، فإنه كما يب

 السكوت عما ل علم له به فكذلك يب القول فيما سئل عنه ما يعلمه لقوله تعال : ) لتبيننه للناس ول
 تكتمونه ( ولا جاء ف الديث الذي روي من طرق " من سئل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام

 من نار " . وأما الديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا ممد بن
 خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن ممد الزبيي حدثن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما

 كان النب صلى ال عليه وسلم يفسر شيئا من القران إل آيابعدد علمهن إياه جبيل عليه السلم ، ث
 رواه عن أب بكر ممد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به - فإنه

 حديث منكر غريب وجعفر هذا هو ابن ممد بن خالد بن الزبي بن العوام القرشي الزبيي قال البخاري
 : ل يتابع ف حديثه وقال الافظ أبو الفتح الزدي : منكر الديث ، وتكلم عليه المام أبو جعفر با

 حاصله أن هذه اليات ما ل يعلم إل بالتوقيف عن ال تعال ما وقفه عليها جبائيل ، وهذا تأويل
 صحيح لو صح الديث فان من القران ما استاثر ال تعال بعلمه ، ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما تعمله

العرب من لغاتا ، ومنه ما ل يعذر أحد ف 
 جهالته كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير حدثنا ممد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان

 عن أب الزناد قال : قال ابن عباس التفسي على أربعة أوجه ، وجه تعرفه العرب من كلمها ، وتفسي ل
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 يعذر أحد بهالته ، وتفسي يعلمه العلماء ، وتفسي ل يعلمه أحد إل ال . قال ابن جرير : وقد روى
 نوه ف حديث ف إسناده نظر ، حدثن يونس بن عبد العلى الصدف أنبانا ابن وهب سعت عمرو بن
 الرث يدث عن الكلب عن أب صال مول أم هانئ عن ابن عباس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم

 قال " أنزل القرآن على أربعة أحرف حلل وحرام - ل يعذر أحد بالهالة به ، وتفسي تفسره العرب ،
  / فهو8وتفسي العلماء ، ومتشابه ل يعلمه إل ال عز وجل ، ومن ادعى علمه سوى ال / صفحة 

 كاذب " والنظر الذي أشار إليه ف اسناده هو من جهة ممد بن السائب الكلب فإنه متروك الديث
 لكن قد يكون إنا وهم ف رفعه ، ولعله من كلم ابن عباس كما تقدم وال أعلم . ) مقدمة مفيدة تذكر

 ف أول التفسي قبل الفاتة ( قال أبو بكر بن النباري حدثنا اساعيل بن اسحق القاضي حدثنا حجاج
 بن منهال حدثنا هام عن قتادة قال : نزل ف الدينة من القران البقرة وآل عمران والنساء والائدة وبراءة

 والرعد والنحل والج والنور والحزاب وممد والفتح والجرات والرحن والديد والجادلة والشر
 والمتحنة والصف والمعة والافقون والتغابن والطلق و ) يا أيها النب ل ترم ( إل راس العشر وإذا
 زلزلت ) وإذا جاء نصر ال ( هؤلء السور نزلت بالدينة وسائر السور بكة . فأما عدد آيات القران

 العظيم فستة الفا آية ث اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال : فمنهم من ل يزد على ذلك ، ومنهم
 من قال ومائت آية وأربع آيات ، وقيل وأربع عشرة آية ، وقيل ومائتان وتسع عشرة آية ، وقيل ومائتان

 وخس وعشرون آية ، أو ست وعشرون آية ، وقيل ومائتان وست وثلثون ، حكى ذلك أبو عمرو
 الدان ف كتابه البيان . وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة

 وأربعمائة وتسع وثلثون كلمة . وأما حروفه فقال عبد ال بن كثي عن ماهد هذا ام أحصينا من
 القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثانون حرفا . وقال الفضل بن عطاء

 بن يسار ثلثمائة ألف حرف وثلثة وعشرون ألف وخس عشر حرفا . وقال سلم أبو ممد المان :
 إن الجاج جع القراء والافظ والكتاب فقال : أخبون عن القرآن كله كم من حرف هو ؟ قال :
 فحسبنا فأجعوا أنه ثلثمائة ألف وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا قال : فأخبون عن نصفه فإذا
 هو إل الفاء من قوله ف الكفه ) وليتلطف ( وثلثه الول عند راس مائة آية من براءة والثان على رأس

 مائة أو إحدى ومائة من الشعراء ، والثالث إل آخره ، وسبعة الول إل الدال من قوله تعال : ) فمنهم
 من آمن به ومنهم من صد ( والسبع الثان إل التاء من قوله تعال ف سورة العراف ) أولئك حبطت (
 والثالث إل اللف الثانية من قوله تعال ف الرعد ) أكلها ( والرابع إل اللف ف الج من قوله ) جعلنا
 منسكا ( والامس إل الاء من قوله ف الحزاب ) وما كان لؤمن ول مؤمنة ( والسادس إل الواو من
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 قوله تعال ف الفتح ) الظاني بال ظن السوء ( والسابع إل آخر القرآن . قال سلم أبو ممد علمنا ذلك
 ف أربعة أشهر ، قالوا وكان الجاج يقرأ ف كل ليلة ربع القران ، فالول إل آخر النعام والثان إل

 ) وليتلطف ( من سورة الكهف ، والثالث إل آخر الزمر ، والرابع ال آخر القران . وقد حكى الشيخ
 أبو عمرو الدان ف كتابه ) البيان ( خلفا ف هذا كله فال أعلم . وأما ) التحزيب والتجزئة ( فقد

 اشتهرت الجزاء من ثلثي كما ف الرابعات بالدارس وغيها وقد ذكرنا فيما تقدم الديث الوارد ف
 تزيب الصحابة للقران والديث ف مسند المام أحد وسنن أب داود وابن ماجه وغيهم عن أوس بن

 حذيفة أنه سال أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف حياته كيف تزبون القران ؟ قالوا ثلث
 وخس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلث عشرة وحزب الفصل حت تتم . ) فصل ( واختلف ف معن

 السورة ما هي مشتقة فقيل من البانة والرتقاع قال النابغة . أل تر أن ال أعطاك سورة * ترى كل
 ملك دونا يتذبذب فكان القارئ ينتقل با من منلة ال منلة . وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان

 وقيل سيت سورة لكونا قطعة من القران وجزءا منه ماخوذ من أسار الناء وهو البقية ، وعلى هذا
 فيكون أصلها مهموزا ، وانا خففت المزة فابدلت المزة واوا لنضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكما لا
 لن العرب يسمون الناقة التامة سورة ) قلت ( ويتمل ان يكون من المع والحاطة لياتا كما يسمى

  / على سورات9سور البلد لحاطته بنازله ودوره . وجع السورة سور بفتح الواو وقد يمع / صفحة 
وسوارات ، وأما الية فمن العلمة على انقطاع الكلم الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالما أي هي 
 بائنة عن أختها ومنفردة قال ال تعال : ) إن آية ملكه ( وقال النابغة : توهت آيات لا فعرفتها * لستة
 أعوام وذا العام سابع وقيل لنا جاعة حروف من القران وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتم أي

 بماعاتم قال الشاعر : خرجنا من النقبي ل حي مثلنا * بايتنا نزجي اللقاح الطافل وقيل سيت آية
 لنا عجب يعجز البشر عن التكلم بثلها قال سيبويه وأصلها ابية مثل أكمة وشرجة تركت الياء وانفتح
 ما قبله فقلبت ألفا فصارت آية بمزة بعدها مدة وقال الكسائي أصلها آيية على وزن آمنة فقلبت ألفا ث

 حذفت للتباسها وقال الفراء أصلها أيية فقلبت الفا كراهية التشديد فصارت آية وجعها آي وآياي
 وآيات . وأما الكلمة فهي اللفظ الواحدة وقد تكون على حرفي مثل ما ول ونو ذلك . وقد تكون
 أكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ) ليستخلفنهم - و - أنلزمكموها - فاسقيناكموه ( . وقد تكون

 الكلمة الواحدة آية مثل ) والفجر - والضحى - والعصر ( وكذلك ) ال - وطه - ويس - و - حم (
 ف قول الكوفيي و ) حم عسق ( عندهم كلمتان وغيهم ، يسمى هذه آيات بل يقول هذه فواتح

 السور وقال أبو عمرو الدان ل أعلم كلمة هي وحدها آية إل قوله تعال ) مدهامتان ( بسورة الرحن .
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 ) فصل ( قال القرطب أجعوا على أنه ليس ف القران شئ من التراكيب العجمية ، وأجعوا أن فيه
 أعلما من العجمية كإبراهيم ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شئ من غي ذلك بالعجمية ؟ فانكر ذلك

الباقلن والطبي وقال ما وقع فيه ما يوافق العجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات . 
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سورة الفاتة
** ِبْسِم الّلِه الّرْحمـِن الّرِحيِم

     يقال لا الفاتة أي فاتة الكتاب خطا وبا تفتتح القراءة ف الصلوات, ويقال لا أيضا أم الكتاب
 عند المهور, ذكره أنس, والسن وابن سيين كرها تسميتها بذلك, قال السن وابن سيين إنا ذلك
 اللوح الحفوظ, وقال السن اَليات الحكمات هن أم الكتاب ولذا كرها أيضا أن يقال لا أم القرآن
 وقد ثبت ف الصحيح عند الترمذي وصححه عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »المد ل رب العالي أم القرآن وأم الكتاب والسبع الثان والقرآن العظيم« ويقال لا )المد( ويقال

 لا )الصلة( لقوله صلى ال عليه وسلم عن ربه »قسمت الصلة بين وبي عبدي نصفي فإذا قال العبد
 المد ل رب العالي قال ال: حدن عبدي« الديث. فسميت الفاتة صلة لنا شرط فيها ويقال لا

 )الشفاء( لا رواه الدارمي عن أب سعيد مرفوعا »فاتة الكتاب شفاء من كل سم« ويقال لا )الرقية(
 لديث أب سعيد ف الصحيح حي رقى با الرجل السليم فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم »وما

 يدريك أنا رقية« ؟ وروى الشعب عن ابن عباس أن ساها )أساس القرآن( قال: وأساسها بسم ال
 الرحن الرحيم وساها سفيان بن عيينه )بالواقية( وساها يي بن أب كثي )الكافية( لنا تكفي عما

 عداها ول يكفي ما سواها عنها كما جاء ف بعض الحاديث الرسلة »أم القرآن عوض من غيها وليس
من غيها عوض منها« ويقال لا سورة الصلة والكن, ذكرها الزمشري ف كشافه.

   وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية, وقيل مدنية قاله أبو هريرة وماهد وعطاء بن يسار
 والزهري ويقال نزلت مرتي: مرة بكة ومرة بالدينة, والول أشبه لقوله تعال: }ولقد آتيناك سبعا من
 الثان{ وال تعال أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بكة ونصفها اَلخر نزل بالدينة

 وهو غريب جدا, نقله القرطب عنه وهي سبع آيات بل خلف, وقال عمرو بن عبيد ثان, وقال حسي
 العفي ستة, وهذان القولن شاذان وإنا اختلفوا ف البسملة هل هي آية مستقلة من أولا كما هو عند

 جهور قراء الكوفة وقول جاعة من الصحابة والتابعي وخلق من اللف أو بعض آية أو ل تعد من أولا
 بالكلية كما هو قول أهل الدينة من القراء والفقهاء على ثلثة أقوال كما سيأت تقريرها ف موضعه إن

شاء ال تعال وبه الثقة.
   قالوا وكلماتا خس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلثة عشر حرفا. قال البخاري ف أول كتاب
 التفسي وسيت أم الكتاب لنه يبدأ بكتابتها ف الصاحف ويبدأ بقراءتا ف الصلة, وقيل: إنا سيت

 بذلك لرجوع معان القرآن كله إل ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرأو مقدم
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 لمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لا إمام جامع: أّما, فتقول للجلدة الت تمع الدماغ أم الرأس ويسمون
لواء اليش ورايتهم الت يتمعون تتها أّما, واستشهد بقول ذي الرمة.

 على رأسه أم لنا نقتدي باجاع أمور ليس نعصي لا أمرا
   ـ يعن الرمح ـ قال وسيت مكة أم القرى لتقدمها أمام جيعها وجعها ما سواها وقيل لن الرض
 دحيت منها. ويقال لا أيضا: الفاتة لنا تفتتح با القراءة وافتتحت الصحابة با كتابة الصحف المام

 وصح تسميتها بالسبع الثان قالوا لنا تثن ف الصلة فتقرأ ف كل ركعة وإن كان للمثان معن آخر
كما سيأت بيانه ف موضعه إن شاء ال تعال.

   قال المام أحد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أب ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أب ذئب عن
 القبي عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال ف أم القرآن: »هي أم القرآن وهي السبع
 الثان وهي القرآن العظيم« ث رواه عن إساعيل بن عمر عن ابن أب ذئب به وقال أبو جعفر ممد بن

 جرير الطبي: حدثن يونس بن عبد العلى أنبأنا ابن وهب أخبن ابن أب ذئب عن سعيد القبي عن
 أب هريرة رضي ال عنه عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »هي أم القرآن وهي فاتة الكتاب

 وهي السبع الثان« وقال الافظ أبو بكر أحد بن موسى بن مردويه ف تفسيه حدثنا أحد بن ممد بن
 زياد حدثنا ممد بن غالب بن حارث, حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الوصلي, حدثنا العاف بن عمران
 عن عبد الميد بن جعفر عن نوح بن أب بلل عن القبي عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم »المد ل رب العالي سبع آيات: بسم ال الرحن الرحيم إحداهن, وهي السبع الثان
 والقرآن العظيم, وهي أم الكتاب, وفاتة الكتاب« وقد رواه الدارقطن أيضا عن أب هريرة أنم فسروا
 قوله تعال }سبعا من الثان{ بالفاتة وأن البسملة هي اَلية السابعة منها وسيأت تام هذا عند البسملة.

 وقد روى العمش عن إبراهيم قال: قيل لبن مسعود: َل ل تكتب الفاتة ف مصحفك ؟ فقال: لو
 كتبتها لكتبتها ف أول كل سورة, قال أبو بكر بن أب داود يعن حيث يقرأ ف الصلة, قال: واكتفيت
 بفظ السلمي لا عن كتابتها وقد قيل: إن الفاتة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد ف حديث رواه
 البيهقي ف دلئل النبوة ونقله الباقلن أحد أقوال ثلثة وقيل: }ياأيها الدثر{ كما ف حديث جابر ف

 الصحيح وقيل: }اقرأ باسم ربك الذي خلق{ وهذ هو الصحيح كما سيأت تقريره ف موضعه وال
الستعان.
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ذكر ما ورد ف فضل الفاتة
   قال المام   أحد بن حنبل رحه ال تعال ف مسنده حدثنا يي بن سعيد عن شعبة حدثن خبيب بن

 عبد الرحن عن حفص بن عاصم عن أب سعيد بن العلى رضي ال عنه قال: كنت أصلي فدعان رسول
 ال صلى ال عليه وسلم فلم أجبه حت صليت, قال: فأتيته فقال: »مامنعك أن تأتين« ؟ قال قلت: يا

 رسول ال إن كنت أصلي قال: أل يقل ال تعال }يا أيها الذين آمنوا استجيبوا ل وللرسول إذا دعاكم
 لا يييكم{ ث قال: »لعلمنك أعظم سورة ف القرآن قيل أن ترج من السجد« قال: فأخذ بيدي فلما

 أراد أن يرج من السجد قلت: يا رسول ال إنك قلت لعلمنك أعظم سورة ف القرآن قال: »نعم
 }المد ل رب العالي{ هي السبع الثان والقرآن العظيم الذي أوتيته« وهكذا رواه البخاري عن مسدد

 وعلي بن الدين, كلها عن يي بن سعيد القطان به, ورواه ف موضع آخر من التفسي, وأبو داوود
 والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به, ورواه الواقدي عن ممد بن معاذ النصاري عن خبيب بن

 عبد الرحن عن حفص بن عاصم عن أب سعيد بن العلى عن أب بن كعب فذكر نوه. وقد وقع ف
 الوطأ للمام مالك بن أنس رحه ال ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلء بن عبد الرحن بن
 يعقوب الرقي أن أبا سعيد مول ابن عامر بن كريز أخبهم أن رسول ال صلى ال عليه وسلم نادى

 أب بن كعب وهو يصلي ف السجد فلما فرغ من صلته لقه قال فوضع النب صلى ال عليه وسلم يده
 على يدي وهو يريد أن يرج من باب السجد ث قال صلى ال عليه وسلم: »إن لرجو أن ل ترج من

 باب السجد حت تعلم سورة ما أنزل ف التوراة ول ف النيل ول ف القرآن مثلها« قال أب رضي ال
 عنه, فجعلت أبطى ف الشي رجاء ذلك ث قلت: يا رسول ال ما السورة الت وعدتن ؟ قال: »كيف

 تقرأ إذا افتتحت الصلة ؟ قال فقرأت عليه }المد ل رب العالي{ حت أتيت على آخرها, فقال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »هي هذه السورة وهي السبع الثان والقرآن العظيم الذي أعطيت« فأبو

 سعيد هذا ليس بأب سعيد بن العلى كما اعتقده ابن الثي ف جامع الصول ومن تبعه فإن ابن العلى
 صحاب أنصاري وهذا تابعي من موال خزاعة وذاك الديث متصل صحيح, وهذا ظاهره منقطع إن ل
 يكن سعه أبو سعيد هذا من أب بن كعب فإن كان قد سعه منه فهو على شرط مسلم وال أعلم. على

 أنه قد روي عن أب بن كعب من غي وجه كما قال المام أحد: حدثنا عفان حدثنا عبد الرحن بن
 إبراهيم حدثنا العلء بن عبد الرحن عن أبيه عن أب هريرة رضي ال تعال عنه قال: خرج رسول ال

 صلى ال عليه وسلم على أّب بن كعب, وهو يصلي قال: يا أّب, فالتفت ث ل يبه, ث قال: أّب, فخفف
 أب ث انصرف إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: السلم عليك أي رسول ال قال: وعليك
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 السلم ما منعك أي أب إذ دعوتك أن تيبن, قال أي رسول ال إن كنت ف الصلة قال: أولست تد
 فيما أوحى ال تعال إل }استجيبوا ل وللرسول إذا دعاكم لا يييكم{ قال بلى يا رسول ال ل أعود

 قال أتب أن أعلمك سورة ل تنل ل ف التوراة ول ف النيل ول ف الزبور ول ف الفرقان مثلها ؟
 قلت نعم أي رسول ال, قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: إن لرجو أن ل أخرج هذا الباب حت
 تعلمها, قال: فأخذ رسول ال صلى ال عليه وسلم بيدي يدثن وأنا أتبطأ مافة أن يبلغ قبل أن يقضي
 الديث, فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول ال ما السورة الت وعدتن ؟ قال ما تقرأ ف الصلة ؟
 قال فقرأت عليه أم القرآن قال: والذي نفسي بيده ما أنزل ال ف التوراة ول ف النيل ول ف الزبور

 ول ف الفرقان مثلها إنا السبع الثان. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلئي عن أبيه عن
 أب هريرة رضي ال عنه فذكره وعنده أنا من السبع الثان والقرآن العظيم الذي أعطيته ث قال: هذا

 حديث حسن صحيح, وف الباب عن أنس بن مالك, ورواه عبد ال بن المام أحد عن إساعيل بن أب
 معمر عن أب أسامة عن عبد الميد بن جعفر عن العلء عن أبيه عن أب هريرة عن أب بن كعب,

 فذكره مطوًل بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جيعا عن أب عمار حسي بن حريث
 عن الفضل بن موسى عن عبد الميد بن جعفر عن العلء عن أبيه عن أب هريرة عن أب بن كعب قال:

 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: ما أنزل ال ف التوراة ول ف النيل مثل أم القرآن, وهي السبع
 الثان وهي مقسومة بين وبي عبدي. هذا لفظ النسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب. وقال

 المام أحد حدثنا ممد بن عبيد, حدثنا هاشم يعن ابن البيد, حدثنا عبد ال بن عقيل عن جابر قال:
 انتهيت إل رسول ال صلى ال عليه وسلم وقد أهراق الاء فقلت: السلم عليك يا رسول ال فلم يرد

 علي, قال فقلت: السلم عليك يا رسول ال فلم يرد علي, قال: فقلت: السلم عليك يا رسول ال فلم
 يرد علي, قال: فانطلق رسول ال صلى ال عليه وسلم يشي وأنا خلفه حت دخل رحله ودخلت أنا

 السجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علّي رسول ال صلى ال عليه وسلم وقد تطهر فقال: عليك
 السلم ورحة ال وعليك السلم ورحة ال وعليك السلم ورحة ال ث قال: »أل أخبك يا عبد ال بن

 جابر بأْخَير سورة ف القرآن« قلت: بلى يا رسول ال, قال »اقرأ المد ل رب العالي حت تتمها«
 هذا إسناد جيد, وابن عقيل هذا يتج به الئمة الكبار وعبد ال بن جابر هذا الصحاب ذكر ابن الوزي
 أنه هو العبدي وال أعلم, ويقال إنه عبد ال بن جابر النصاري البياضي فيما ذكره الافظ ابن عساكر
 واستدلوا بذا الديث وأمثاله على تفاضل بعض اليات والسور على بعض كما هو الحكي عن كثي

 من العلماء, منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العرب وابن الفار من الالكية, وذهبت طائفة أخرى
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 إل أنه ل تفاضل ف ذلك لن الميع كلم ال, ولئل يوهم التفضيل الفضل عليه, وإن كان الميع
 فاضًل, نقله القرطب عن الشعري وأب بكر الباقلن وأب حات بن حيان البست ويي بن يي ورواية

 عن المام مالك أيضا حديث آخر, قال البخاري ف فضائل القرآن: حدثنا ممد بن الثن, وحدثنا
 وهب حدثنا هشام عن ممد عن معبد عن أب سعيد الدري, قال: كنا ف مسي لنا, فنلنا فجاءت

 جارية فقالت: إن سيد الي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقيه
 فرقاه فبأ, فأمر له بثلثي شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تسن رقية أو كنت ترقي ؟ فقال:
 ل ما رقيت إل بأم الكتاب قلنا: ل تدثوا شيئا حت نأت ونسأل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فلما

 قدمنا الدينة ذكرناه للنب صلى ال عليه وسلم فقال: »وما كان يدريه أنا رقية اقسموا واضربوا ل
 بسهم« وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث, حدثنا هشام, حدثنا ممد بن سيين حدثن معبد بن سيين

 عن أب سعيد الدري بذا, وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن
 سيين به وف بعض روايات مسلم لذا الديث أن أبا سعيد الدري هو الذي رقى ذلك السليم يعن

اللديغ يسمونه بذلك تفاؤًل.
   )حديث آخر(: روى مسلم ف صحيحه والنسائي ف سننه من حديث أب الحوص سلم بن سليم عن
 عمار بن زريق عن عبد ال بن عيسى بن عبد الرحن بن أب ليلى عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال:

 بينا رسول ال صلى ال عليه وسلم وعنده جبائيل, إذ سع نقيضا فوقه فرفع جبيل بصره إل السماء
 فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط, قال: فنل منه ملك فأتى النب صلى ال عليه وسلم

 فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما ل يؤتما نب قبلك, فاتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ل تقرأ حرفا
منهما إل أوتيته, وهذا لفظ النسائي.

   ولسلم نوه: حديث آخر, قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم النظلي هو ابن راهويه حدثنا
 سفيان بن عيينة عن العلء, يعن ابن عبد الرحن بن يعقوب الرقي عن أبيه عن أب هريرة رضي ال عنه

 عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »من صلى صلة ل يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلثا غي تام«
 فقيل لب هريرة إنا نكون خلف المام, فقال: اقرأ با ف نفسك فإن سعت رسول ال صلى ال عليه
 وسلم يقول: قال ال عز وجل: »قسمت الصلة بين وبي عبدي نصفي ولعبدي ما سأل فإذا قال:

 }المد ل رب العالي{ قال ال حدن عبدي, وإذا قال }الرحن الرحيم{ قال ال أثَن علّي عبدي,
 فإذا قال }مالك يوم الدين{ قال ال: مدن عبدي, وقال مرة: فوض إل عبدي, فإذا قال: }إياك نعبد
 وإياك نستعي{ قال: هذا بين وبي عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال }اهدنا الصراط الستقيم صراط
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 الذين أنعمت عليهم غي الغضوب عليهم ول الضالي{ قال ال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل«. هكذا
 رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه وقد روياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلء, عن أب السائب

 مول هشام بن زهرة عن أب هريرة به, وف هذا السياق »فنصفها ل ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل«
 وهكذا. رواه ابن إسحاق عن العلء وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلء عن أب السائب
 هكذا ورواه أيضا من حديث ابن أب أويس عن العلء عن أبيه وأب السائب, كلها عن أب هريرة.

 وقال الترمذي هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه فقال كل الديثي صحيح من قال عن العلء
 عن أبيه وعن العلء عن أب السائب. روى هذ الديث عبد ال بن المام أحد من حديث العلء عن

 أبيه عن أب هريرة عن أب بن كعب مطوًل وقال ابن جرير حدثنا صال بن مسمار الروزي حدثنا زيد
 بن الباب حدثنا عنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة عن
 جابر بن عبد ال قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »قال ال تعال: قسمت الصلة بين وبي

 عبدي نصفي وله ما سأل فإذا قال العبد }المد ل رب العالي{ قال: حدن عبدي وإذا قال:
}الرحن الرحيم{ قال: أثن علّي عبدي, ث قال: هذا ل وله ما بقي, وهذا غريب من هذا الوجه.

الكلم على ما يتعلق بذا الديث
ما يتص بالفاتة من وجوه

   )أحدها( أنه قد أطلق فيه لفظ الصلة, والراد القراءة كقوله تعال: }ول تهر بصلتك ول تافت با
 وابتغ بي ذلك سبيًل{ أي بقراءتك كما جاء مصرحا به ف الصحيح عن ابن عباس, وهكذا قال ف هذا

 الديث »قسمت الصلة بين وبي عبدي نصفي فنصفها ل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل« ث بي
 تفضيل هذه القسمة ف قراءة الفاتة فدل على عظمة القراءة ف الصلة, وأنا من أكب أركانا إذا طلقت

 العبادة أريد با جزء واحد منها. هو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والراد به الصلة ف قوله: }وقرآن
 الفجر, إن قرآن الفجر كان مشهودا{ والراد صلة الفجر كما جاء مصرحا به ف الصحيحي: »أنه

 يشهدها ملئكة الليل وملئكة النهار« فدل هذا كله على أنه ل بد من القراءة ف الصلة وهو اتفاق من
 العلماء, ولكن اختلفوا ف مسأله نذكرها ف الوجه الثان, وذلك أنه هل يتعي للقراءة ف الصلة فاتة

 الكتاب أم تزىء هي أو غيها ؟ على قولي مشهورين فعند أب حنيفه ومن وافقه من أصحابه وغيهم,
 أنا ل تتعي بل مهما قرأ من القرآن أجزأه ف الصلة واحتجوا بعموم قوله تعال: }فاقرءوا ما تيسر من

 القرآن{ وبا ثبت ف الصحيحي من حديث أب هريرة ف قصة السيء ف صلته أن رسول ال صلى ال
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 عليه وسلم قال له: »إذا قمت إل الصلة فكب ث اقرأ ما تيّسر معك من القرآن« قالوا فأمره بقراءة ما
تيسر ول يعي له الفاتة ول غيها فدل على ما قلنا.

   )والقول الثان( أنه تتعي قراءة الفاتة ف الصلة ول تزىء الصلة بدونا, وهو قول بقية الئمة مالك
 والشافعي وأحد بن حنبل وأصحابم وجهور العلماء, واحتجوا على ذلك بذا الديث الذكور حيث

 قال صلوات ال وسلمه عليه: »من صلى صلة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج« والداج هو
 الناقص كما فسر به ف الديث »غي تام« واحتجوا أيضا با ثبت ف الصحيحي من حديث الزهري
 عن ممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل صلة لن ل

 يقرأ بفاتة الكتاب« وف صحيحه ابن خزية وابن حبان عن أب هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ل
 صلى ال عليه وسلم: »ل تزيء صلة ل يقرأ فيها فيها بأم القرآن« والحاديث ف هذا الباب كثية

ووجه الناظرة ههنا يطول ذكره وقد أشرنا إل مأخذهم ف ذلك رحهم ال.
   ث إن مذهب الشافعي وجاعة من أهل العلم أنه تب قراءتا ف كل ركعة. وقال آخرون: إنا تب

 قراءتا ف معظم الركعات. وقال السن وأكثر البصريي: إنا تب قراءتا ف ركعة واحدة من الصلوات
 أخذا بطلق الديث »ل صلة لن ل يقرأ بفاتة الكتاب« وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري

 والوزاعي: ل تتعي قراءتا بل لو قرأ بغيها أجزأه لقوله تعال }فاقرءوا ما تيسر من القرآن{ وال أعلم.
 وقد روى ابن ماجه من حديث أب سفيان السعدي عن أب نضرة عن أب سعيد مرفوعا »ل صلة لن ل

 يقرأ ف كل ركعة بالمد وسورة ف فريضة أو غيها« وف صحة هذا نظر وموضع ترير هذا كله ف
كتاب الحكام الكبي وال أعلم.

   )والوجه الثالث( هل تب قراءة الفاتة على الأموم ؟ فيه ثلثة أقوال للعلماء )أحدها( أنه تب عليه
 قراءتا كما تب على إمامه لعموم الحاديث التقدمة )والثان( ل تب على الأموم قراءة بالكلية ل

 الفاتة ول غيها ول ف صلة الهرية ول ف صلة السرية, لا رواه المام أحد بن حنبل ف مسنده عن
 جابر بن عبد ال عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: »من كان له إمام فقراءة المام له قراءة« ولكن
 ف إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلمه, وقد روي هذا الديث من

 طرق ول يصح شيء منها عن النب صلى ال عليه وسلم وال أعلم )والقول الثالث( أنه تب القراءة على
 الأموم ف السرية لا تقدم, ول يب ذلك ف الهرية لا ثبت ف صحيح مسلم عن أب موسى الشعري
 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إنا جعل المام ليؤت به فإذا كب فكبوا, وإذا قرأ فأنصتوا«

 وذكر بقية الديث, وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أب هريرة عن
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 النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: »وإذا قرأ فأنصتوا« وقد صححه مسلم بن الجاج أيضا, فدل هذان
 الديثان على صحة هذا القول وهو قول قدي للشافعي رحه ال: وال أعلم. ورواية عن المام أحد بن

 حنبل رحه ال تعال ـ والغرض من ذكر هذه السائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتة بأحكام ل
 تتعلق بغيها من السور. وقال الافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الوهري حدثنا غسان بن

 عبيد عن أب عمران الون عن أنس رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إذ
وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتة الكتاب وقل هو ال أحد فقد أمنت من كل شيء إل الوت«.

تفسي الستعاذة وأحكامها
   قال ال تعال: }خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الاهلي * وإما ينغنك من الشيطان نزغ

 فاستعذ بال إنه سيع عليم{ وقال تعال: }ادفع بالت هي أحسن السيئة نن أعلم با يصفون * وقل رب
 أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون{ وقال تعال: }ادفع بالت هي أحسن فإذا
 الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول حيم * وما يلقاها إل الذين صبوا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم *

 وإما ينغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال إنه هو السميع العليم{ فهذه ثلث آيات ليس لن رابعة ف
 معناها وهو أن ال تعال يأمر بصانعة العدو النسي والحسان إليه ليده عنه طبعه الطيب الصل إل
 الودة والصافاة, ويأمر بالستعاذة به من العدو الشيطان ل مالة إذ ل يقبل مصانعة ول إحسانا ول

 يبتغي غي هلك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبي أبيه آدم من قبل كما قال تعال: }يا بن آدم ل يفتننكم
 الشيطان كما أخرج أبويكم من النة{ وقال تعال: }إن الشيطان لكم عدو فاتذوه عدوا إنا يدعو
 حزبه ليكونوا من أصحاب السعي{ وقال: }أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس
 للظامي بدل{ وقد أقسم للوالد آدم عليه السلم أنه له لن الناصحي وكذب فكيف معاملته لنا وقد

 قال: }فبعزتك لغوينهم أجعي * إل عبادك منهم الخلصي{ وقال تعال: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ
 ال من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربم يتوكلون * إنا سلطانه على

الذين يتولونه والذين هم به مشركون{.
   قالت طائفة من القراء وغيهم: يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق اَلية ولدفع العجاب

 بعد فراغ العبادة, ومن ذهب إل ذلك حزة فيما نقله عنه ابن قلوقا وأبو حات السجستان حكى ذلك
 أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الذل الغرب ف كتاب العبادة الكامل: وروي عن أب هريرة أيضا
 وهو غريب, ونقله ممد بن عمر الرازي ف تفسيه عن ابن سيين ف رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم
 النخعي وداود بن علي الصبهان الظاهري. وحكى القرطب عن أب بكر بن العرب عن الجموعة عن
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 مالك رحه ال: أن القارىء يتعوذ بعد الفاتة, واستغربه ابن العرب. وحكى قوًل ثالثا وهو الستعاذة
 أوًل وآخرا جعا بي الدليلي, نقله الرازي. والشهور الذي عليه المهور أن الستعاذة إنا تكون قبل
 التلوة لدفع الوسوس عنها ومعن اَلية عندهم }فإذا قرأت القرآن فاستعذ بال من الشيطان الرجيم{
 أي إذا أردت القراءة كقوله تعال }إذا قمتم إل الصلة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم{ اَلية: أي إذا

 أردت القيام, والدليل على ذلك الحاديث عن رسول ال صلى ال عليه وسلم بذلك. قال المام أحد
 بن حنبل رحه ال: حدثنا ممد بن السن بن أنس حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي
 اليشكري عن أب التوكل الناجي عن أب سعيد الدري قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا

 قام من الليل فاستفتح صلته وكب قال: »سبحانك اللهم وبمدك, وتبارك اسك وتعال جدك, ول إله
 غيك ويقول ل إله إل ال ثلثا ـ ث يقول ـ أعوذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم من هزه

 ونفخه ونفثه« وقد رواه أهل السنن الربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي,
 وقال الترمذي: هو أشهر شيء ف هذا الباب, وقد فسر المز بالوتة وهي النق, والنفخ بالكب والنفث
 بالشعر, كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العني عن نافع
 بن جبي بن الطعم عن أبيه قال: رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم حي دخل ف الصلة قال: »ال

 أكب كبيا ثلثا, المد ل كثيا ثلثا, سبحان ال بكرة وأصيل ثلثا, اللهم إن أعوذ بك من الشيطان
 الرجيم من هزه ونفخه ونفثه قال: هزه الوتة ونفخه الكب ونفثه الشعر, وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن

 النذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أب عبد الرحن السلمي عن ابن مسعود عن النب
 صلى ال عليه وسلم قال: »اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهزه ونفخه ونفثه« قال هزه الوتة

 ونفخه الكب ونفثه الشعر, وقال المام أحد: حدثنا إسحاق بن يوسف, حدثنا شريك عن يعلى بن
 عطاء عن رجل حدثه أنه سع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا قام إل

 الصلة كب ثلثا ث قال: »ل إله إل ال ثلث مرات, وسبحان ال وبمده ثلث مرات« ث قال: »أعوذ
 بال من الشيطان الرجيم من هزه ونفخه ونفثه« وقال الافظ أبو يعلى أحد بن علي بن الثن الوصلي
 ف مسنده, حدثنا عبد ال بن عمر بن أبان الكوف, حدثنا علي بن هاشم بن البيد عن يزيد  بن زياد

 عن عبد اللك بن عمي عن عبد الرحن بن أب ليلى عن أب بن كعب رضي ال عنه قال: تلحى رجلن
 عند النب صلى ال عليه وسلم فتمزع أنف أحدها غضبا فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن
 لعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يد: أعوذ بال من الشيطان الرجيم« وكذا رواه النسائي ف اليوم

 والليلة عن يوسف بن عيسى الروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أب العد, به, وقد
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 روى هذا الديث أحد بن حنبل عن أب سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن
 عبد الميد والترمذي والنسائي ف اليوم الليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من
 حديث زائدة بن قدامة ثلثتهم عن عبد اللك بن عمي عن عبد الرحن بن أب ليلى عن معاذ بن جبل

 رضي ال عنه قال: استب رجلن عند النب صلى ال عليه وسلم فغضب أحدها غضبا شديدا حت ييل
 إّل أن أحدها يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النب صلى ال عليه وسلم »إن لعلم كلمة لو قالا

 لذهب عنه ما يد من الغضب« فقال: ما هي يا رسول ال, قال يقول: »اللهم إن أعوذ بك من
 الشيطان الرجيم« قال: فجعل معاذ يأمره فأب وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ أب داود, وقال الترمذي:

 مرسل يعن أن عبد الرحن بن أب ليلى ل يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة عشرين )قلت( وقد
 يكون عبد الرحن بن أب ليلى سعه من أب بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة

 شهدها غي واحد من الصحابة رضي ال عنهم قال البخاري: حدثنا عثمان بن أب شيبة, حدثنا جرير
 عن العمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رضي ال عنه. استب رجلن عند النب

 صلى ال عليه وسلم ونن عنده جلوس فأحدها يسب صاحبه مغضبا قد احر وجهه فقال النب صلى
 ال عليه وسلم »إن لعلم كلمة لو قالا لذهب عنه ما يد لو قال أعوذ  بال من الشيطان الرجيم«

 فقالوا للرجل أل تسمع ما يقول رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: إن لست بجنون, وقد رواه أيضا
مع مسلم وأب داود والنسائي من طرق متعددة عن العمش به.

   وقد جاء ف الستعاذة أحاديث كثية يطول ذكرها ههنا وموطنها كتاب الذكار وفضائل العمال
 وال أعلم. وقد روي أن جبيل عليه السلم أول ما نزل بالقرآن على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 أمره بالستعاذة كما قال المام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عثمان بن سعيد, حدثنا

 بشر بن عمارة, حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد ال بن عباس قال: أول ما نزل جبيل على ممد
 صلى ال عليه وسلم قال: »يا ممد استعذ« قال: »استعيذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم« ث
 قال: »قل بسم ال الرحن الرحيم« ث قال }اقرأ باسم ربك الذي خلق{ قال عبد ال: وهي أو سورة
 أنزلا ال على ممد صلى ال عليه وسلم بلسان جبيل. وهذا الثر غريب وإنا ذكرناه ليعرف فإن ف

إسناده ضعفا وانقطاعا وال أعلم.
   )مسألة( وجهور العلماء على أن الستعاذة مستحبة ليست بتحتمة يأث تاركها وحكى الرازي عن

 عطاء بن أب رباح وجوبا ف الصلة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيين: إذا تعوذ مرة
 واحدة ف عمره فقد كفى ف إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر اَلية )فاستعذ( وهو أمر
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 ظاهره الوجوب وبواظبة النب صلى ال عليه وسلم عليها ولنا تدرأ شر الشيطان وما ل يتم الواجب إل
 به فهو واجب ولن الستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم: كانت واجبة على النب
 صلى ال عليه وسلم دون أمته, وحكي عن مالك أنه ل يتعوذ ف الكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان ف أول

ليلة منه.
   )مسألة( وقال الشافعي ف الملء يهر بالتعوذ وإن أسر فل يضر وقال ف الم بالتخيي لنه أسر ابن

 عمر وجهر أبو هريرة واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الول هل يستحب التعوذ فيها على قولي
 ورجح عدم الستحباب, وال أعلم, فإذا قال الستعيذ: أعوذ بال من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند

 الشافعي وأب حنيفة وزاد بعضهم: أعوذ بال السميع العليم وقال آخرون بل يقول أعوذ بال من
 الشيطان الرجيم إن ال هو السميع العليم قاله الثوري والوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ

 بال من الشيطان الرجيم لطابقة أمر اَلية ولديث الضحاك عن ابن عباس الذكور والحاديث
الصحيحة كما تقدم أول بالتباع من هذا وال أعلم.

   )مسألة( ث الستعاذة ف الصلة إنا هي للتلوة وهو قول أب حنيفة وممد. وقال أبو يوسف بل
 للصلة فعلى هذا يتعوذ الأموم وإن كان ل يقرأ ويتعوذ ف العيد بعد الحرام وقبل تكبيات العيد

 والمهور بعدها قبل القراءة, ومن لطائف الستعاذة أنا طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث
 وتطييب له وهو لتلوة كلم ال وهي استعانة بال واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن

 مقاومة هذا العدو البي الباطن الذي ل يقدر على منعه ودفعه إل ال الذي خلقه ول يقبل مصانعة ول
 يدارى بالحسان بلف العدو من نوع النسان كما دلت على ذلك آيات من القرآن ف ثلث من

 الثان وقال تعال: }إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل{ وقد نزلت اللئكة لقاتلة
 العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا, ومن قتله العدو الباطن كان طريدا, ومن

 غلبه العدو الظاهري كان مأجورا, ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا, ولا كان الشيطان
يرى النسان من حيث ل يراه استعاذ منه بالذي يراه ول يراه الشيطان.

   )فصل( والستعاذة هي اللتجاء إل ال تعال واللتصاق بنابه من شر كل ذي شر والعياذة تكون
لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الي كما قال التنب:

 يا من ألوذ به فيما أؤملهومن أعوذ به من أحاذره
 يب الناس عظما أنت كاسره
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 ول يهيضون عظما أنت جابره  ومعن أعوذ بال من الشيطان الرجيم أي أستجي بناب ال من
 الشيطان الرجيم أن يضرن ف دين أو دنياي أو يصدن عن فعل ما أمرت به, أو يثن على فعل ما نيت

 عنه فإن الشيطان ل يكفه عن النسان إل ال ولذا أمر تعال بصانعة شيطان النس ومداراته بإسداء
 الميل إليه ليده طبعه عما هو فيه من الذى وأمر بالستعاذة به من شيطان الن لنه ل يقبل رشوة ول
 يؤثر فيه جيل لنه شرير بالطبع ول يكفه عنك إل الذي خلقه وهذا العن ف ثلث آيات من القرآن ل

 أعلم لن رابعة قوله ف العراف: }خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الاهلي{ فهذا فيما يتعلق
 بعاملة العداء من البشر ث قال: }وإما ينغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال إنه سيع عليم{ وقال

 تعال ف سورة قد أفلح الؤمنون: }ادفع بالت هي أحسن السيئة نن أعلم با يصفون * وقل رب أعوذ
 بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون{ وقال تعال ف سورة حم السجدة: }ول تستوي

 السنة ول السيئة ادفع بالت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول حيم * وما يلقاها إل
 الذين صبوا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم * وإما ينغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال إنه هو السميع

العليم{.
   الشيطان ف لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل

 خي وقيل مشتق من شاط لنه ملوق من نار ومنهم من يقول كلها صحيح ف العن ولكن الول
 قال أمية بن أب الصلت ف ذكر ما أوت سليمان عليه السلم:¹أصح وعليه يدل كلم العرب

 أيا شاطن عصاه عكاهثم يلقى ف السجن والغلل
  فقال أيا شاطن ول يقل أيا شائط وقال النابغة الذبيان وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن

ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان:
 نأت بسعاد عنك نوى شطونفباتت والفؤاد به رهي

   يقول بعدت با طريق بعيد وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلن إذا فعل فعل الشياطي ولو كان
 من شاط لقالوا تشيط فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولذا يسمون كل من ترد من جن

 وإنسي وحيوان شيطانا قال ال تعال: }وكذلك جعلنا لكل نب عدوا شياطي النس والن يوحي
 بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا{ وف مسند المام أحد عن أب ذر رضي ال عنه قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم يا أبا ذر »تعوذ بال من شياطي النس والن« فقلت أَو للنس شياطي
 ؟ قال »نعم« وف صحيح مسلم عن أب ذر أيضا قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »يقطع

 الصلة الرأة والمار والكلب السود« فقلت يا رسول ال ما بال الكلب السود من الحر والصفر ؟
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 فقال: »الكلب السود شيطان« وقال ابن وهب أخبن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن
 عمر بن الطاب رضي ال عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فل يزداد إل تبخترا فنل
 عنه وقال ما حلتون إل على شيطان ما نزلت عنه حت أنكرت نفسي إسناده صحيح. والرجيم فعيل
 بعن مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الي كله كما قال تعال: }ولقد زينا السماء الدنيا بصابيح

 وجعلناها رجوما للشياطي{ وقال تعال: }إّنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان
 مارد * ل يّسّمعون إل الل العلى ويقذفون من كل جانب * دحورا ولم عذاب واصب * إل من
 خطف الطفة فأتبعه شهاب ثاقب{ وقال تعال: }ولقد جعلنا ف السماء بروجا وزيناها للناظرين *

 وحفظناها من كل شيطان رجيم * إل من استرق السمع فأتبعه شهاب مبي{ إل غي ذلك من اَليات
وقيل رجيم بعن راجم لنه يرجم الناس بالوساوس والربائث والول أشهر وأصح.

   )بسم ال الرحن الرحيم( افتتح با الصحابة كتاب ال واتفق العلماء على أنا بعض آية من سورة
 النمل ث اختلفوا هل هي آية مستقلة ف أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت ف أولا أو أنا

 بعض آية من كل سورة أو أنا كذلك ف الفاتة دون غيها أو أنا إنا كتبت للفصل ل أنا آية على
 أقوال للعلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط ف غي هذا الوضع, وف سنن أب داود بإسناد صحيح عن ابن

 عباس رضي ال عنهما أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان ل يعرف فصل السورة حت ينل عليه
 }بسم ال الرحن الرحيم{ وأخرجه الاكم أبو عبد ال النيسابوري ف مستدركه أيضا وروي مرسًل

 عن سعيد بن جبي وف صحيح ابن خزية عن أم سلمة رضي ال عنها أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 قرأ البسملة ف أول الفاتة ف الصلة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن

 ابن جريح عن ابن أب مليكة عنها, وروى له الدارقطن متابعا عن أب هريرة مرفوعا وروي مثله عن
 علي وابن عباس وغيها, ومن حكى عنه أنا آية من كل سورة إل براءة ابن عباس وابن عمر وابن

 الزبي وأبو هريرة وعلي ومن التابعي عطاء وطاوس وسعيد بن جبي ومكحول والزهري وبه يقول عبد
 ال بن البارك والشافعي وأحد بن حنبل ف رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلم
 رحهم ال وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابما ليست من آية من الفاتة ول من غيها من السور وقال
 الشافعي ف قوله ف بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتة وليس من غيها وعنه أنا بعض آية من أول
 كل سورة وها غريبان. وقال داود هي آية مستقلة ف أول كل سورة ل منها, وهذا رواية عن المام

 أحد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أب السن الكرخي, وها من أكابر أصحاب أب حنيفة
رحهم ال. هذا ما يتعلق بكونا آية من الفاتة أم ل.
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   فأما الهر با فمفرع على هذا, فمن رأى أنا ليست من الفاتة فل يهر با وكذا من قال إنا آية من
 أولا, وأما من قال بأنا من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحه ال إل أنه يهر با مع الفاتة

 والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعي وأئمة السلمي سلفا وخلفا فجهر با من الصحابة
 أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد الب والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الطيب
 عن اللفاء الربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب, ومن التابعي عن سعيد بن جبي
 وعكرمة وأب قلبة والزهري وعلي بن السن وابنه ممد وسعيد بن السيب وعطاء وطاوس وماهد

 وسال وممد بن كعب القرظي وأب بكر بن ممد بن عمرو بن حزم وأب وائل وابن سيين وممد بن
 النكدر وعلي بن عبد ال  بن عباس وابنه ممد ونافع مول ابن عمرو وزيد بن أسلم وعمر بن عبد

 العزيز والزرق بن قيس وحبيب بن أب ثابت وأب الشعثاء ومكحول وعبد ال بن معقل بن مقرن زاد
 البيهقي وعبد ال  بن صفوان وممد بن النفية زاد ابن عبد الب وعمر بن دينار والجة ف ذلك أنا
 بعض الفاتة فيجهر با كسائر أبعاضها وأيضا فقد روى النسائي ف سننه وابن خزية وابن حبان ف

 صحيحهما والاكم ف مستدركه عن أب هريرة أنه صلى فجهر ف قراءته بالبسلمة وقال بعد أن فرغ:
 إن لشبهكم صلة برسول ال صلى ال عليه وسلم. وصححه الدارقطن والطيب والبيهقي وغيهم

 وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يفتح الصلة ببسم ال
 الرحن الرحيم ث قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الاكم ف مستدركه عن ابن عباس قال:

 كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يهر ببسم ال الرحن الرحيم ث قال صحيح, وف صحيح البخاري
 عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النب صلى ال عليه وسلم فقال كانت قراءته مّدا ث قرأ ببسم ال
 الرحن الرحيم يد بسم ال ويد الرحن ويد الرحيم. وف مسند المام أحد وسنن أب داود وصحيح
 ابن خزية ومستدرك الاكم عن أم سلمة رضي ال عنها قالت: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم

 يقطع قراءته: }بسم ال الرحن الرحيم * المد ل رب العالي الرحن الرحيم * مالك يوم الدين{ وقال
 الدارقطن إسناده صحيح. وروى المام أبو عبد ال الشافعي والاكم ف مستدركه عن أنس أن معاوية
 صلى بالدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من الهاجرين ذلك فلما صلى الرة الثانية بسمل. وف
 هذه الحاديث واَلثار الت أوردناها كفاية ومقنع ف الحتجاج لذا القول عما عداها. فأما العارضات

 والروايات الغربية وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون أنه ل يهر
 بالبسملة ف الصلة وهذا هو الثابت عن اللفاء الربعة وعبد ال بن مغفل وطوائف من سلف التابعي

 واللف وهو مذهب أب حنيفة والثوري وأحد بن حنبل. وعند المام مالك أنه ل يقرأ البسملة بالكلية
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 ل جهرا ول سرا واحتجوا با ف صحيح مسلم عن عائشة رضي ال عنها قال كان رسول ال صلى ال
 عليه وسلم يفتتح الصلة بالتكبي والقراءة بالمد ل رب العالي وبا ف الصحيحي عن أنس بن مالك
 قال: صليت خلف النب صلى ال عليه وسلم وأب بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالمد ل رب
 العالي, ولسلم ول يذكرون بسم ال الرحن الرحيم ف أول قراءة ول ف آخرها, ونوه ف السنن عن
 عبد ال بن مغفل رضي ال عنه. فهذه مآخذ الئمة رحهم ال ف هذه السألة وهي قريبة لنم أجعوا

على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر ول المد والنة.

فصل ف فضلها
   قال المام العال الب العابد أبو ممد عبد الرحن بن أب حات رحه ال ف تفسيه حدثنا أب حدثنا

 جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن البارك الصنعان حدثنا سلم بن وهب الندي حدثنا أب عن طاوس عن
 ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن }بسم ال الرحن الرحيم{ ؟

 فقال: »هو اسم من أساء ال وما بينه وبي اسم ال الكب إل كما بي سواد العيني وبياضهما من
 القرب« وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحد عن علي بن البارك عن زيد بن البارك

 به, وقد روى الافظ بن مردويه من طريقي عن إساعيل بن عياش عن إساعيل بن يي عن مسعر عن
 عطية عن أب سعيد قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن عيسى بن مري عليه السلم أسلمته
 أمه إل الكّتاب ليعلمه, فقال له العلم: اكتب فقال, ما أكتب ؟ قال بسم ال, قال له عيسى: وما بسم
 ال ؟ قال العلم, ما أدري, قال له عيسى: الباء باء ال, والسي سناؤه, واليم ملكته, وال إله اَللة,

 والرحن رحن الدنيا واَلخرة, والرحيم رحيم اَلخرة« وقد رواه ابن جرير من حديث ابراهيم بن العلء
 اللقب زبِريق عن إساعيل بن عياش عن إساعيل بن يي عن ابن أب مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود

 ومسعر عن عطية عن أب سعيد عن رسول ال صلى ال عليه وسلم فذكره, وهذا غريب جدا, وقد
 يكون صحيحا إل من دون رسول ال صلى ال عليه وسلم . وقد يكون من السرائيليات ل من

 الرفوعات وال أعلم. وقد روى جويب عن الضحاك نوه من قبله, وقد روى ابن مردويه من حديث
 يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة وف رواية عن عبد الكري أب أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول

 ال صلى ال عليه وسلم قال: »أنزلت علي آية ل تنل على نب غي سليمان بن دواد وغيي وهي
 }بسم ال الرحن الرحيم{, وروي بإسناده عن عبد الكري بن العاف بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر

 عن عطاء بن أب رباح عن جابر بن عبد ال قال: لا نزل }بسم ال الرحن الرحيم{ هرب الغيم إل
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 الشرق وسكنت الرياح, وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانا, ورجت الشياطي من السماء, وحلف ال
 تعال بعزته وجلله أن ل يسمى اسه على شيء إل بارك فيه. وقال وكيع عن العمش عن أب وائل عن
 ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه ال من الزبانية التسعة عشر فليقرا }بسم ال الرحن الرحيم{ فيجعل

 ال له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطب ووجهه ابن عطية ونصره
 بديث »لقد رأيت بضعة وثلثي ملكا يبتدرونا« لقول الرجل ربنا ولك المد حدا كثيا طيبا

 مباركا فيه, من أجل أنا بضعة وثلثون حرفا وغي ذلك. وقال المام أحد بن حنبل ف مسنده: حدثنا
 ممد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سعت أبا تيمة يدث عن رديف النب صلى ال عليه وسلم
 قال عثر بالنب صلى ال عليه وسلم. فقلت تعس الشيطان فقال النب صلى ال عليه وسلم: »ل تقل تعس
 الشيطان, فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوت صرعته, وإذا قلت باسم ال تصاغر حت يصي
 مثل الذباب« هكذا وقع ف رواية المام أحد, وقد روى النسائي ف اليوم والليلة وابن مردويه ف تفيسره
 من حديث خالد الذاء عن أب تيمة وهو الجيمي عن أب الليح بن أسامة بن عمي عن أبيه قال: كنت

 رديف النب صلى ال عليه وسلم فذكره وقال: »ل تقل هكذا فإنه يتعاظم حت يكون كالبيت, ولكن
 قل بسم ال فإنه يصغر حت يكون كالذبابة« فهذا من تأثي بركة بسم ال, ولذا تستحب ف أول كل

 عمل وقول, فتستحب ف أول الطبة لا جاء »كل أمر ل يبدأ فيه ببسم ال الرحن الرحيم فهو أجذم«
 وتستحب البسملة عند دخول اللء لا ورد من الديث ف ذلك وتستحب ف أول الوضوء لا جاء ف

 مسند المام أحد والسنن من رواية أب هريرة وسعيد بن زيد وأب سعيد مرفوعا »ل وضوء لن ل يذكر
 اسم ال عليه« وهو حديث حسن ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههنا ومنهم من قال بوجوبا

 مطلقا وكذا تستحب عند الذبيحة ف مذهب الشافعي وجاعة, وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا ف
 قول بعضهم كما سيأت بيانه ف موضعه إن شاء ال, وقد ذكره الرازي ف تفسيه ف فضل البسملة

 أحاديث منها عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »إذا أتيت أهلك فسم ال فإنه إن
 وجد لك ولد كتب بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات« وهذا ل أصل له ول رأيته ف شيء من الكتب

 العتمد عليها ول غيها, وهكذا تستحب عند الكل لا ف صحيح مسلم أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم قال لربيبه عمر بن أب سلمة: »قل بسم ال وكل بيمينك وكل ما يليك« ومن العلماء من أوجبها
 والالة هذه وكذلك تستحب عند الماع لا ف الصحيحي عن ابن عباس أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم قال: »لو أن أحدكم إذا أراد أن يأت أهله قال: بسم ال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما

رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ل يضره الشيطان أبدا«.
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   ومن ههنا ينكشف لك أن القولي عند النحاة ف تقدير التعلق بالباء ف قولك بسم ال هل هو اسم أو
 فعل متقاربان, وكل قد ورد به القرآن, أما من قدره بسم تقديره بسم ال ابتدائي فلقوله تعال: }وقال

 اركبوا فيهم بسم ال مريها ومرساها إن رب لغفور رحيم{ ومن قدره بالفعل أمرا أو خبا نو أبدأ
 بسم ال او ابتدأت باسم ال فلقوله تعال: }اقرأ باسم ربك الذي خلق{ وكلها صحيح فإن الفعل ل

 بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بسب الفعل الذي سيت قبله إن كان قياما أو
 قعودا أو أكًل أو شرابا أو قراءة أو وضوءا أو صلة فالشروع ذكر اسم ال ف الشروع ف ذلك كله
 تبكا وتيمنا واستعانة على التام والتقبل وال أعلم, ولذا روى ابن جرير وابن أب حات من حديث

 بشر بن عمارة عن أب روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبيل على ممد صلى
 ال عليه وسلم قال: »يا ممد قل: أستعيذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم ث قال: قل }بسم ال

 الرحن الرحيم{ قال: قال له جبيل بسم ال يا ممد يقول اقرأ بذكر ال ربك وقم واقعد بذكر ال
تعال« لفظ ابن جرير.

   وأما مسألة السم هل هو السمى أو غيه ففيها للناس ثلثة أقوال: أحدها أن السم هو السمى, وهو
 قول أب عبيدة وسيبويه, واختاره الباقلن وابن فورك, وقال الرازي وهو ممد بن عمر العروف بابن
 خطيب الري ف مقدمات تفسيه قالت الشوية والكرامية والشعرية: السم نفس السمى وغي نفس
 التسمية, وقالت العتزلة السم غي السمى ونفس التسمية, والختار عندنا أن السم غي السمى وغي
 التسمية, ث نقول إن كان الراد بالسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة, فالعلم

 الضروري حاصل أنه غي السمى وإن كان الراد بالسم ذات السمى, فهذا يكون من باب اليضاح
 الواضحات وهوعبث, فثبت أن الوض ف هذا البحث على جيع التقديرات يري مرى العبث, ث

 شرع يستدل على مغايرة السم للمسمى, بأنه قد يكون السم موجودا والسمى مفقودا كلفظة العدوم
 وبأنه قد يكون للشيء أساء متعددة كالترادفة وقد يكون السم واحدا والسميات متعددة الشترك

 وذلك دال على تغاير السم والسمى وأيضا فالسم لفظ وهو عرض والسمى قد يكون ذاتا مكنة أو
 واجبة بذاتا وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو السمى لوجد اللفظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونو

 ذلك ول يقوله عاقل وأيضا فقد قال ال تعال: }ول الساء السن فادعوه با{ وقال النب صلى ال
 عليه وسلم: »إن ل تسعة وتسعي اسا« فهذه أساء كثية والسمى واحد وهو ال تعال وأيضا فقوله:
 }ول الساء{ أضافها إليه كما قال: }فسبح باسم ربك العظيم{ ونو ذلك فالضافة تقتضي الغايرة
 وقوله تعال: }فادعوه با{ أي فادعوا ال بأسائه وذلك دليل على أنا غيه واحتج من قال السم هو
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 السمى بقوله تعال: }تبارك اسم ربك ذو اللل والكرام{ والتبارك هو ال تعال والواب أن السم
 معظم لتعظيم الذات القدسة, وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعن امرأته طلقت ولو كان السم غي
 السمى لا وقع الطلق والواب أن الراد أن الذات السماة بذا السم طالق. قال الرازي: وأما التسمية

فإنه جعل السم معينا لذه الذات فهي غي السم أيضا وال أعلم.
   )ال( علم على الرب تبارك وتعال يقال إنه السم العظم لنه يوصف بميع الصفات كما قال تعال:

 }هو ال الذي ل إله إل هو عال الغيب والشهادة هوالرحن الرحيم * هو ال الذي ل إله إل هو هو
 اللك القدوس السلم الؤمن الهيمن العزيز البار التكب سبحان ال عما يشركون * هو ال الالق

 البارى الصور له الساء السن يسبح له ما ف السموات والرض وهو العزيز الكيم{ فأجرى الساء
 الباقية كلها صفات له كما قال تعال: }و ل الساء السن فادعوه با{ وقال تعال: }قل ادعوا ال أو

 ادعوا الرحن أّيا ما تدعوا فله الساء السن{ وف الصحيحن عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال: »إن ل تسعة وتسعي اسا, مائة إل واحدا من أحصاها دخل النة« وجاء تعدادها ف

 رواية الترمذي وابن ماجه وبي الروايتي اختلف زيادة ونقصان وقد ذكر الرازي ف تفسيه عن بعضهم
 أن ل خسة آلف اسم : ألف ف الكتاب والسنة الصحيحة, وألف ف التوارة وألف ف النيل, وألف

ف الزبور وألف ف اللوح الحفوظ.
   وهو اسم ل يسم به غيه تبارك وتعال ولذا ل يعرف ف كلم العرب له اشتقاق من فعل يفعل

 فذهب من ذهب من النحاة إل أنه اسم جامد ل اشتقاق له وقد نقله القرطب عن جاعة من العلماء
 منهم الشافعي والطاب وإمام الرمي والغزال وغيه وروى عن الليل وسيبويه أن اللف واللم فيه
 لزمة, قال الطاب: أل ترى أنك تقول ياأل ول تقول يا الرحن, فلول أنه من أصل الكلمة لا جاز

إدخال حرف النداء على اللف واللم وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج:
 ل در الغانيات الّدهسبحن واسترجعن من تألي

   فقد صرح الشاعر بلفظ الصدر وهوالتأله من أله يأله إلهة وتألا كما روي عن ابن عباس أنه قرأ
 )ويذرك وإلهتك( قال عبادتك أي أنه كان يعبد ول يعبد وكذا قال ماهد وغيه وقد استدل بعضهم

 على كونه مشتقا بقوله تعال: }وهو ال ف السموات وف الرض{ كما قال تعال }وهو الذي ف
 السماء إله وف الرض إله{ ونقل سيبويه عن الليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت اَللف واللم بدًل
 من المزة قال سيبويه مثل الناس أصله أناس وقيل أصل الكلمة له فدخلت اللف واللم للتنظيم وهذا

اختيار سيبويه: قال الشاعر: 
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 له ابن عمك ل أفضلت ف حسبعن ول أنت ديان فتخزون
   قال القرطب بالاء العجمة أي فتسوسن, وقال الكسائي والفراء أصله الله حذفوا المزة وأدغموا
 اللم الول ف الثانية كما قال تعال }لكنا هو ال رب{ أي لكن أنا وقد قرأها كذلك السن, قال

 القرطب: ث قيل هو مشتق من وله إذا تي والوله ذهاب العقل: يقال رجل واله وامرأة ولى ومولوهة إذا
 أرسل ف الصحراء فال تعال يي أولئك والفكر ف حقائق صفاته فعلى هذا يكون وله فأبدلت الواو

 هزة كما قالوا ف وشاح أشاح ووسادة أسادة وقال الرازي وقيل إنه مشتق من ألت إل فلن أي
 سكنت إليه فالعقول ل تسكن إل إل ذكره, والرواح ل تفرح إل بعرفته لنه الكامل على الطلق
 دون غيه, قال ال تعال: }أل بذكر ال تطمئن القلوب{ قال: وقيل من له يلوه إذا احتجب وقيل

 اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه. والعن أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه ف كل الحوال, قال:
 وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فأله أي أجاره فالجي لميع اللئق من كل
 الضار هو ال سبحانه لقوله تعال: }وهو يي ول يار عليه{ وهو النعم لقوله تعال }وما بكم من

 نعمة فمن ال{ وهو الطعم لقوله تعال: }وهو يطعم ول يطعم{ وهو الوجد لقوله تعال }قل كل من
 عند ال{ وقد اختار الرازي أنه اسم غي مشتق ألبتة, قال وهو قول الليل وسيبويه, وأكثر الصوليي
 والفقهاء ث أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لشترك ف معناه كثيون, ومنها أن

 بقية الساء تذكر صفات له فتقول ال الرحن الرحيم اللك القدوس, فدل أنه ليس بشتق قال فأما قوله
 تعال }العزيز الميد ال{ على قراءة الر فجعل ذلك من باب عطف البيان, ومنها قوله تعال }هل

تعلم له سّيا{ وف الستدلل بذه على كون هذا السم جامدا غي مشتق نظر وال أعلم.
   وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم ال تعال عبان ل عرب ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال,

 وقد حكى الرازي هذا القول ث قال وأعلم أن اللئق قسمان واصلون إل ساحل بر العرفة, ومرومون
 قد بقوا ف ظلمات الية وتيه الهالة, فكأنم قد فقدوا عقولم وأرواحهم, وأما الواجدون فقد وصلوا
 إل عرصة النور وفسحة الكبياء واللل فتاهوا ف ميادين الصمدية وبادوا ف عرصة الفردانية, فثبت أن

 اللئق كلهم والون ف معرفته, وروي عن الليل بن أحد أنه قال لن اللق يألون إليه بفتح اللم
 وكسرها لغتان, وقيل إنه مشتق من الرتفاع, فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لها, وكانوا
 يقولون إذا طلعت الشمس لهت, وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذ تنسك, وقرأ ابن

 عباس )ويذرك وإلهتك( وأصل ذلك الله فحذفت المزة الت هي فاء الكلمة فالتقت اللم الت هي
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 عينها مع اللم الزائدة ف أولا للتعريف فأدغمت إحداها ف الخرى فصارتا ف اللفظ لما واحدة
مشددة وفخمت تعظيما فقيل ال.

   )الرحن الرحيم( اسان مشتقان من الرحة على وجه البالغة, ورحن أشد مبالغة من رحيم وف كلم
 ابن جرير ما يفهم منه حكاية التفاق على هذا, وف تفسي بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم

 ف الثر عن عيسى عليه السلم أنه قال: والرحن: رحن الدنيا واَلخرة, والرحيم: رحيم اَلخرة, وزعم
 بعضهم أنه غي مشتق إذ لو كان كذلك لتصل بذكر الرحوم وقد قال }وكان بالؤمني رحيما{

 وحكى ابن النباري ف الزاهر عن البد أن الرحن: اسم عبان ليس بعرب وقال أبو إسحاق الزجاج ف
 معان القرآن: وقال أحد بن يي الرحيم عرب والرحن عبان فلهذا جع بينهما قال أبو إسحاق وهذا
 القول مرغوب عنه وقال القرطب: والدليل على أنه مشتق ما خّرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحن
 بن عوف رضي ال عنه أنه سع رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »قال ال تعال أنا الرحن خلقت
 الرحم وشققت لا اسا من اسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته« قال: وهذا نص ف الشتقاق

 فل معن للمخالفة والشقاق, قال وإنكار العرب لسم الرحن لهلهم بال وبا وجب له, قال القرطب:
 ث قيل ها بعن واحد كندمان وندي قاله أبو عبيد, وقيل ليس بناء فعلن كفعيل فإن فعلن ل يقع إل

 على مبالغة الفعل نو قولك رجل غضبان للرجل المتلى غضبا, وفعيل قد يكون بعن الفاعل والفعول,
 قال أبو علي الفارسي: الرحن اسم عام ف جيع أنواع الرحة يتص به ال تعال والرحيم إنا هو من

 جهة الؤمني قال ال تعال: }وكان بالؤمني رحيما{ وقال ابن عباس: ها اسان رقيقان أحدها أرق
 من اَلخر أي أكثر رحة, ث حكي عن الطاب وغيه أنم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما

 ف الديث »إن ال رفيق يب الرفق ف المر كله وأنه يعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف« وقال
 ابن البارك الرحن إذا سئل أعطى والرحيم إذا ل يسأل يغضب وهذا كما جاء ف الديث الذي رواه

 الترمذي وابن ماجه من حديث أب صال الفارسي الوزي عن أب هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول
ال صلى ال عليه وسلم »من ل يسأل ال يغضب عليه« وقال بعض الشعراء:

 ال يغضب ان تركت سؤالوبّن آدم حي يسأل يغضب
   وقال ابن جرير حدثنا السري بن يي التميمي حدثنا عثمان بن زفر سعت العزرمي يقول: الرحن

 الرحيم قال: الرحن لميع اللق الرحيم قال بالؤمني قالوا ولذا قال }ث استوى على العرش الرحن{
 وقال }الرحن على العرش استوى{ فذكر الستواء باسه الرحن ليعم جيع خلقه برحته وقال }وكان

 بالؤمني رحيما{ فخصهم باسه الرحيم قالوا فدل على أن الرحن أشد مبالغة ف الرحة لعمومها ف
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 الدارين لميع خلقه والرحيم خاصة بالؤمني, لكن جاء ف الدعاء الأثور رحن الدنيا واَلخرة
 ورحيمهما. واسه تعال الرحن خاص به ل يسم به غيه كما قال تعال }قل ادعوا ال أو ادعوا الرحن

 أّيا ما تدعوا فله الساء السن{ وقال تعال: }واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون
 الرحن آلة يعبدون{ ولا تهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحن اليمامة كساه ال جلباب الكذب

 وشهر به فل يقال إل مسيلمة الكذاب فصار يضرب به الثل ف الكذب بي أهل الضر من أهل الدر
وأهل الوبر من أهل البادية والعراب.

   وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحن لنه أكّد به والؤكد ل يكون إل أقوى من الؤكد
 والواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنا هو من باب النعت ول يلزم فيه ما ذكروه وعلى هذا فيكون

 تقدير اسم ال الذي ل يسم به أحد غيه ووصفه أوًل بالرحن الذي منع من التسمية به لغيه كما قال
 تعال: }قل ادعوا ال أو ادعوا الرحن أيا ما تدعوا فله الساء السن{ وإنا تهرم مسيلمة اليمامة ف

 التسمي به ول يتابعه على ذلك إل من كان معه ف الضللة وأما الرحيم فإنه تعال وصف به غيه قال:
 } لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالؤمني رؤوف رحيم{ كما

 وصف غيه بذلك من أسائه كما قال تعال }إّنا خلقنا النسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سيعا
 بصيا{ والاصل أن من أسائه تعال ما يسمى به غيه ومنها ما ل يسمى به غيه كاسم ال والرحن
 والالق والرازق ونو ذلك فلهذا بدأ باسم ال ووصفه بالرحن لنه أخص وأعرف من الرحيم, لن

 التسمية أوًل إنا تكون بأشرف الساء فلهذا ابتدأ بالخص فالخص. فإن قيل: فإذا كان الرحن أشد
 مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم, فقد روي عن عطاء الراسان ما معناه أنه لا تسمى غيه تعال

 بالرحن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك فإنه ل يوصف بالرحن الرحيم إل ال تعال, كذا رواه
 ابن جرير عن عطاء. ووجهه بذلك وال أعلم وقد زعم بعضهم أن العرب ل تعرف الرحن حت رد ال

 عليهم ذلك بقوله }قل ادعوا ال أو ادعوا الرحن أّيا ما تدعوا فله الساء السن{ولذا قال كفار قريش
 يوم الديبية لا قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لعلي اكتب }بسم ال الرحن الرحيم{ فقالوا ل

 نعرف الرحن ول الرحيم. رواه البخاري وف بعض الروايات ل نعرف الرحن إل رحن اليمامة وقال
 تعال }وإذا قيل لم اسجدوا للرحن قالوا وما الرحن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا{ والظاهر أن

 إنكارهم هذا إنا هو جحود وعناد وتعنت ف كفرهم فإنه قد وجد ف أشعارهم ف الاهلية تسمية ال
بالرحن قال ابن جرير وقد أنشد بعض الاهلية الهال:

 أل ضربت تلك الفتاة هجينهاأل قضب الرحن رب يينها
52



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

   وقال سلمة بن جندب الطهوي:
 عجلتم علينا إذ عجلنا عليكموما يشأ الرحن يعقد ويطلق

   وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك
 عن عبد ال بن عباس قال الرحن الفعلن من الرحة هو من كلم العرب وقال }الرحن الرحيم{ الرفيق
 الرقيق لن أحب أن يرحه والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه, وكذلك أساؤه كلها. وقال ابن
 جرير أيضا: حدثنا ممد بن بشار حدثنا حاد بن مسعدة عن عوف عن السن قال الرحن اسم منوع.
 وقال ابن أب حات حدثنا أبو سعيد يي بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الباب حدثن أبو الشهب عن

 السن قال الرحن اسم ل يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعال. وقد جاء ف حديث أم
 سلمة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا }بسم ال الرحن الرحيم *
 المد ال رب العالي{ فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله }المد ل رب

 العالي{. وكسرت اليم للتقاء الساكني وهم المهور, وحكى الكسائي من الكوفيي عن بعض
 العرب أنا تقرأ بفتح اليم وصلة المزة فيقولون }بسم ال الرحن الرحيم المد ل رب العالي{ فنقلوا
 حركة المزة إل اليم بعد تسكينها كما ُقرى قول ال تعال: }ال ال ل إله إل هو{ قال ابن عطية ول

ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت.

** اْلَحْمُد لّلِه َرّب اْلَعاَلِمَي 
   القراء السبعة على ضم الدال ف قوله المد ل هو مبتدأ وخب. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن

 العجاج أنما قال )المد ل( بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أب عبلة المد ل بضم الدال
 واللم اتباعا للثان الول وله شواهد لكنه شاذ, وعن السن وزيد بن علي }المد ل{ بكسر الدال

اتباعا للول الثان.
  قال أبو جعفر بن جرير معن }المدال{ الشكر ل خالصا دون سائر ما يعبد من دونه, ودون كل ما
 برأ من خلقه با أنعم على عباده من النعم الت ل يصيها العدد ول ييط بعددها غيه أحد, ف تصحيح

 اَللت لطاعته وتكي جوارح أجسام الكلفي لداء فرائضه مع ما بسط لم ف دنياهم من الرزق,
 وغذاهم من نعيم العيش من غي استحقاق منهم ذلك عليه, ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من

 السباب الؤدية إل دوام اللود ف دار القام ف النعيم القيم, فلربنا المد على ذلك كله أوًل وآخرا.
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 وقال ابن جرير رحه ال: المد ل ثناء أثن به على نفسه وف ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال:
 قولوا المد ل. قال وقد قيل أن قول القائل المد ل ثناء عليه بأسائه السن وصفاته العلى, وقوله
 الشكر ل ثناء عليه بنعمه وأياديه ث شرع ف رد ذلك با حاصله أن جيع أهل العرفة بلسان العرب

 يوقعون كًل من المد والشكر مكان اَلخر وقد نقل السلمي هذا الذهب أنما سواء عن جعفر
 الصادق وابن عطاء من الصوفية, وقال ابن عباس المد ل كلمة كل شاكر, وقد استدل القرطب لبن

 جرير بصحة قول القائل المد ل شكرا, وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر, لنه اشتهر عند كثي من
 العلماء من التأخرين أن المد هو الثناء بالقول على الحمود بصفاته اللزمة والتعدية, والشكر ل يكون

إل على التعدية ويكون بالنان واللسان والركان كما قال الشاعر:
 أفادتكم النعماء من ثلثة:يدي ولسان والضمي الحجبا

   ولكنهم اختلفوا أيهما أعّم المد أو الشكر على قولي والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالمد
 أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لنه يكون على الصفات اللزمة والتعدية, تقول حدته

 لفروسيته وحدته لكرمه وهو أخص, لنه ل يكون إل بالقول, والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه
 لنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخص لنه ل يكون إل على الصفات التعدية ل يقال
 شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إّل. هذا حاصل ما حرره بعض التأخرين وال

أعلم.
   وقال أبو نصر إساعيل بن حاد الوهري: المد نقيض الذم, تقول حدت الرجل أحده حدا وممدة

 فهو حيد وممود والتحميد أبلغ من المد, والمد أعم من الشكر, وقال ف الشكر هو الثناء على
 الحسن با أوله من العروف يقال شكرته وشكرت له وباللم أفصح. وأما الدح فهو أعم من المد
 لنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا كما يدح الطعام والكان ونو ذلك ويكون قبل الحسان

وبعده, وعلى الصفات التعدية واللزمة أيضا فهو أعم.

ذكر أقوال السلف ف المد
   قال ابن أب حات حدثنا أب حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أب مليكة عن

 ابن عباس رضي ال عنهما قال: قال عمر رضي ال عنه: قد علمنا سبحان ال ول إله إل ال, فما المد
 ل, فقال علي: كلمة رضيها ال لنفسه, ورواه غي أب معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي ـ

 وأصحابه عنده ـ: ل إله إل ال وسبحان ال وال أكب قد عرفناها فما المد ل ؟ قال علي: كلمة
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 أحبها ال تعال لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال, وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن
 مهران: قال ابن عباس: المد ل كلمة الشكر وإذا قال العبد المد ل قال: شكرن, عبدي رواه ابن
 أب حات, وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أب روق عن الضحاك عن ابن

 عباس أنه قال المد ل هو الشكر ل هو الستخذاء له والقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغي ذلك,
 وقال كعب الحبار: المد ل ثناء ال, وقال الضحاك: المد ل رداء الرحن, وقد ورد الديث بنحو

ذلك.
   قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكون حدثنا بقية بن الوليد حدثن عيسى بن إبراهيم عن

 موسى بن أب حبيب عن الكم بن عمي وكانت له صحبة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا
 قلت المد ل رب العالي فقد شكرت ال فزادك, وقد روى المام أحد بن حنبل: حدثنا روح حدثنا
 عوف عن السن عن السود بن سريع قال: قلت يا رسول ال أل أنشدك مامد حدت با رب تبارك
 وتعال فقال: »أما إن ربك يب المد« ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن

 عبيد عن السن السود بن سريع به. وروى أبو عيسى الافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث
 موسى بن إبراهيم بن كثي عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد ال قال: قال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »أفضل الذكر ل إله إل ال, وأفضل الدعاء المد ل« وقال الترمذي حسن غريب, وروى ابن
 ماجه عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ما أنعم ال على عبد
 نعمة فقال: المد ال إل كان الذي أعطى أفضل ما أخذ« وقال القرطب ف تفسيه وف نوادر الصول
 عن أنس عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »لو أن الدنيا بذافيها ف يد رجل من أمت ث قال المد

 ل كان المد ل أفضل من ذلك« قال القرطب وغيه أي لكان إلامه المد ل أكثر نعمة عليه من نعم
 الدنيا لن ثواب المد ل ل يفن ونعيم الدنيا ل يبقى قال ال تعال: }الال والبنون زينة الياة الدنيا
 والباقيات الصالات خي عند ربك ثوابا وخي أمًل{ وف سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد ال قال يا رب لك المد كما ينبغي للل وجهك

 وعظيم سلطانك. فعضلت باللكي فلم يدريا كيف يكتبانا فصعدا إل ال فقال يا ربنا إن عبدا قد قال
 مقالة ل ندري كيف نكتبها, قال ال, وهو أعلم با قال عبده, ماذا قال عبدي ؟ قال يا رب إنه قال:
 لك المد يا رب كما ينبغي للل وجهك وعظيم سلطانك. فقال ال لما »اكتباها كما قال عبدي

 حت يلقان فأجزيه با« وحكى القرطب عن طائفة أنم قالوا قول العبد المد ل رب العالي أفضل من
 قوله ل إله إل ال لشتمال المد ل رب العالي على التوحيد مع المد, وقال آخرون ل إله إل ال
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 أفضل لنا تفصل بي اليان والكفر وعليها يقاتل الناس حت يقولوا ل إله إل ال, كما ثبت ف الديث
 التفق عليه وف الديث اَلخر: »أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ل إله إل ال وحده ل شريك له«

 وقد تقدم عن جابر مرفوعا »أفضل الذكر ل إله إل ال وأفضل الدعاء المد ل« وحسنه الترمذي
 واللف واللم ف المد لستغراق جيع أجناس المد وصنوفه ل تعال كما جاء ف الديث »اللهم لك

المد كله ولك اللك كله وبيدك الي كله وإليك يرجع المر كله« الديث.
   والرب هو الالك التصرف ويطلق ف اللغة على السيد وعلى التصرف للصلح وكل ذلك صحيح ف
 حق ال ول يستعمل الرب لغي ال بل بالضافة تقول: رب الدار, رب كذا, وأما الرب فل يقال إل ال

 عز وجل, وقد قيل إنه السم العظم. والعالي جع عال وهو كل موجود سوى ال عز وجل والعال
 جع ل واحد له من لفظه, والعوال أصناف الخلوقات ف السموات وف الب والبحر وكل قرن منها

 وجيل يسمى عالا أيضا. قال بشر بن عمار عن أب روق عن الضحاك عن ابن عباس }المد ل رب
 العالي{ المد ل الذي له اللق كله السموات والرض وما فيهّن وما بينهن ما نعلم وما ل نعلم. وف

 رواية سعيد بن جبي وعكرمة عن ابن عباس: رب الن والنس, وكذلك قال سعيد بن جبي وماهد
 وابن جريج وروي عن علي نوه قال ابن أب حات بإسناده ل يعتمد عليه, واستدل القرطب لذا القول
 بقوله تعال: }ليكون للعالي نذيرا{ وهم الن والنس. قال الفراء وأبو عبيد: العال عبارة عما يعقل

 وهم النس والن واللئكة والشياطي ول يقال للبهائم عال. وعن زيد بن أسلم وأب ميصن العال كل
 ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالي كل صنف عال, وقال الافظ ابن عساكر ف ترجة مروان
 بن ممد وهو أحد خلفاء بن أمية وهو يعرف بالعد ويلقب بالمار أنه قال خلق ال سبعة عشر ألف

عال أهل السموات وأهل الرض عال واحد وسائرهم ل يعلمهم إل ال عز وجل.
   وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال: }رب العالي{ قال النس
 عال وما سوى ذلك ثانية عشر ألف أو أربعة عشر ألف عال ـ هو يشك ـ اللئكة على الرض

 وللرض أربع زوايا, ف كل زاوية ثلثة ألف عال وخسمائة عال خلقهم ال لعبادته. رواه ابن جرير
 وابن أب حات. وهذا كلم غريب يتاج مثله إل دليل صحيح. وقال ابن أب حات حدثنا أب حدثنا

 هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات, يعن ابن الوليد, عن معتب بن سي عن سبيع يعن
 الميي ف قوله تعال: }رب العالي{ قال: العالي ألف أمة فستمائة ف البحر وأربعمائة ف الب,

 وحكي مثله عن سعيد بن السيب وقد روي نو هذا مرفوعا كما قال الافظ أبو يعلى أحد بن علي بن
 الثن ف مسنده: حدثنا ممد بن الثن حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد حدثن ممد بن عيسى بن
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 كيسان حدثنا ممد بن النكدر عن جابر بن عبد ال قال: قّل الراد ف سنة من سن عمر الت ول فيها,
 فسأل عنه فلم يب بشيء, فاغتم لذلك, فأرسل راكبا يضرب إل اليمن وآخر إل الشام وآخر إل

 العراق يسأل هل رؤي من الراد بشيء, أم ل قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد,
 فألقاها بي يديه فلما رآها كب ث قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »خلق ال ألف أمة:
 ستمائة ف البحر وأربعمائة ف الب, فأول شيء يهلك من هذه المم الراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام
 إذا قطع سلكه« ممد بن عيسى هذا وهو اللل ضعيف وحكى البغوي عن سعيد بن السيب أنه قال
 ل ألف عال ستمائة ف البحر وأربعمائة ف الب وقال وهب بن منبه ل ثانية عشر ألف عال الدنيا عال

 منها, وقال مقاتل: العوال ثانون ألفا, وقال كعب الحبار ل يعلم عدد العوال إل ال عز وجل نقله
 البغوي. وحكى القرطب عن أب سعيد الدري أنه قال إن ل أربعي ألف عال الدنيا من شرقها إل

 مغربا عال واحد منها, وقال الزجاج العال كل ما خلق ال ف الدنيا واَلخرة قال القرطب: وهذا هو
 الصحيح إنه شامل لكل العالي كقوله: }قال فرعون وما رب العالي ؟ * قال رب السموات والرض
 وما بينهما إن كنتم موقني{ والعال مشتق من العلمة )قلت( لنه علم دال على وجود خالقه وصانعه

ووحدانيته كما قال ابن العتز:
 فيا عجبا كيف يعصى اللأم كيف يحده الاحد

 وف كل شيء له آيةتدل على أنه واحد

** الّرْحمـِن الّرِحيِم 
    وقوله تعال: }الرحن الرحيم{ تقدم الكلم عليه ف البسملة با أغن عن العادة قال القرطب: إنا

 وصف نفسه بالرحن الرحيم بعد قوله رب العالي ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال
 تعال: }نب عبادي أن أنا الغفور الرحيم * وأن عذاب هو العذاب الليم{ وقوله تعال: }إن ربك سريع

 العقاب وإنه لغفور رحيم{ قال: فالرب فيه ترهيب والرحن الرحيم ترغيب وف صحيح مسلم عن أب
 هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ولو يعلم الؤمن ما عند ال من العقوبة ما طمع ف

جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند ال من الرحة ما قنط من رحته أحد«.

** َمـِلِك َيْوِم الّديِن 
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    قرأ بعض القراء )ملك يوم الدين( وقرأ آخرون )مالك( وكلها صحيح متواتر ف السبع, ويقال ملك
 بكسر اللم وبإسكانا, ويقال مليك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ )ملكي يوم الدين( وقد رجح

 كل من القراءتي مرّجِحون من حيث العن وكلتاها صحيحة حسنة, ورجح الزمشري ملك لنا قراءة
 أهل الرمي ولقوله: }لن اللك اليوم{ وقوله: }قوله الق وله اللك{ وحكي عن أب حنيفة أنه قرأ:

 }ملك يوم الدين{ على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جدا وقد روى أبو بكر بن أب داود
 ف ذلك شيئا غريبا حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحن الزدي, حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل

 عن أب الطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول ل صلى ال عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان
 ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون )مالك يوم الدين( قال ابن شهاب وأول من أحدث

 »ملك« مروان )قلت( مروان عنده علم بصحة ما قرأه ل يطلع عليه ابن شهاب و ل أعلم. وقد روي
 من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول ل صلى ال عليه وسلم كان يقرؤها )مالك يوم الدين(
 ومالك مأخوذ من اللك كما قال تعال: }إنا نن نرث الرض ومن عليها وإلينا يرجعون{ وقال }قل

 أعوذ برب الناس ملك الناس{ وملك مأخوذ من اللك كما قال تعال: }لن اللك اليوم ل الواحد
 القهار{ وقال }قوله الق وله اللك{ وقال: }اللك يومئذ الق للرحن وكان يوما على الكافرين

 عسيا{ وتصيص اللك بيوم الدين ل ينفيه عما عداه لنه قد تقدم الخبار بأنه رب العالي وذلك عاّم
 ف الدنيا واَلخرة, وإنا أضيف إل يوم الدين لنه ل يدعي أحد هنالك شيئا ول يتكلم أحد إل بإذنه

 كما قال تعال: }يوم يقوم الروح واللئكة صفا ل يتكلمون إل من أذن له الرحن وقال صوابا{ وقال
 تعال: }وخشعت الصوات للرحن فل تسمع إل هسا{ وقال تعال: }يوم يأت ل تكلم نفس إل

 بإذنه فمنهم شقي وسعيد{ وقال الضحاك عن ابن عباس }مالك يوم الدين{ يقول ل يلك أحد معه ف
 ذلك اليوم حكما كملكهم ف الدينا, قال: ويوم الدين يوم الساب للخلئق وهو يوم القيامة يدينهم

 بأعمالم إن خيا فخي وإن شرا فشر إل من عفا عنه, وكذلك قال غيه من الصحابة والتابعي والسلف
 هو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إل أن تفسي مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ث

 شرع يضعفه والظاهر أنه ل منافاة بي هذا القول وما تقدم وأن كًل من القائلي هذا القول وبا قبله
 يعترف بصحة القول اَلخر ول ينكره, ولكن السياق أدل على العن الول من هذا, كما قال تعال:
 }اللك يومئذ الق للرحن وكان يوما على الكافرين عسيا{ والقول الثان يشبه قوله تعال: } ويوم
 يقول كن فيكون{ وال أعلم. واللك ف القيقة هو ال عز وجل, قال ال تعال: }هو ال الذي لإله

 إل هو اللك القدوس السلم{ وف الصحيحي عن أب هريرة رضي ال عنه مرفوعا »أخنع اسم عند ال
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 رجل تسمى بلك الملك ول مالك إل ال{ وفيهما عنه عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال
 »يقبض ال الرض ويطوي السماء بيمينه ث يقول أنا اللك أين ملوك الرض ؟ أين البارون ؟ أين

 التكبون ؟« وف القرآن العظيم }لن اللك اليوم ؟ ل الواحد القهار{ فأما تسمية غيه ف الدنيا بلك
 فعلى سبيل الجاز كما قال تعال: }إن ال قد بعث لكم طالوت ملكا{ }وكان وراءهم ملك{ }إذ

جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا{ وف الصحيحي »مثل اللوك على السرة«.
   والدين الزاء والساب كما قال تعال: }يومئذ يوفيهم ال دينهم الق{ وقال }أئنا لدينون{ أي

 مزيون ماسبون, وف الديث »الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت« أي حاسب نفسه كما قال
 عمر رضي ال عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تاسبوا, وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا, وتأهبوا للعرض

الكب على من ل تفى عليه أعمالكم }يومئذ تعرضون ل تفى منكم خافية{.

 ** ِإّياَك َنْعُبُد وِإّياَك َنْسَتِعُي    قرأ السبعة والمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمرو ابن فايد
 بتخفيفهامع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لن إيا ضوء الشمس, وقرأ بعضهم أياك بفتح المزة

وتشديد الياء, وقرأ بعضهم هياك بالاء بدل المزة كما قال الشاعر:
 فهياك والمر الذي إن تراحبتموارده ضاقت عليك مصادره

   ونستعي بفتح النون أول الكلمة ف قراءة الميع سوى يي بن وثاب والعمش فإنما كسراها وهي
 لغة بن أسد وربيعة وبن تيم, والعبادة ف اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعي معبد أي مذلل وف
 الشرع عبارة عما يمع كمال الحبة والضوع والوف. وقدم الفعول وهو إياك وكرر للهتمام

 والصر أي ل نعبد إل إياك ول نتوكل إل عليك وهذا هو كمال الطاعة, والدين كله يرجع إل هذين
 العنيي, وهذا كما قال بعض السلف الفاتة سر القرآن, وسرها هذه الكلمة }إياك نعبد وإياك نستعي{

 فالول تبؤ من الشرك, والثان تبؤ من الول والقوة والتفويض إل ال عز وجل, وهذا العن ف غي
 آية من القرآن كما قال تعال: }فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون{, }قل هو الرحن

 آمنا به وعليه توكلنا{, }رب الشرق والغرب ل إله إل هو فاتذه وكيل{ وكذلك هذه اَلية الكرية
 }إياك نعبد وإياك نستعي{ وتول الكلم من الغيبة إل الواجهة بكاف الطاب وهو مناسبة لنه لا أثن

 على ال فكأنه اقترب وحضر بي يدي ال تعال فلهذا قال }إياك نعبد وإياك نستعي{ وف هذا دليل
 على أن أول السورة خب من ال تعال بالثناء على نفسه الكرية بميل صفاته السن وإرشاد لعباده بأن
 يثنوا عليه بذلك ولذا ل تصح صلة من ل يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء ف الصحيحي عن عبادة
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 بن الصامت قال: رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل صلة لن ل يقرأ بفاتة الكتاب« وف صحيح
 مسلم من حديث العلء بن عبد الرحن مول الرقة عن أبيه عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »يقول ال تعال قسمت الصلة بين وبي عبدي نصفي فنصفها ل ونصفها لعبدي ولعبدي ما
 سأل إذا قال العبد }المد ل رب العالي{ قال ال حدن عبدي, وإذا قال }الرحن الرحيم{ قال ال

 أثن علي عبدي, فإذا قال }مالك يوم الدين{ قال ال مدن عبدي, وإذا قال }إياك نعبد وإياك
 نستعي{ قال هذا بين وبي عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال }اهدنا الصراط الستقيم * صراط الذين
 أنعمت عليهم غي الغضوب عليهم ول الضالي{ قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل« وقال الضحاك عن

 ابن عباس رضي ال عنهما }إياك نعبد{ يعن إياك نوحد وناف ونرجوك يا ربنا ل غيك }وإياك
 نستعي{ على طاعتك وعلى أمورنا كلها وقال قتادة }إياك نعبد وإياك نستعي{ يأمركم أن تلصوا له

 العبادة وأن تستعينوه على أموركم وإنا قدم }إياك نعبد{ على }وإياك نستعب{ لن العبادة له هي
 القصودة والستعانة وسيلة إليها والهتمام والزم تقدي ما هو الهم فالهم وال أعلم. فإن قيل: فما

 معن النون ف قوله تعال: }إياك نعيد وإياك نستعي{ فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت
 للتعظيم فل يناسب هذا القام ؟ وقد أجيب بأن الراد من ذلك الخبار عن جنس العباد والصلي فرد
 منهم ول سيما إن كان ف جاعة أو إمامهم فأخب عن نفسه وعن إخوانه الؤمني بالعبادة الت خلقوا
 لجلها وتوسط لم بي, ومنهم قال يوز أن تكون للتعظيم كأن العبد له قيل إذا كنت داخل العبادة
 فأنت شريف وجاهك عريض فقل }إياك نعبد وإياك نستعي{ وإن كنت خارج العبادة فل تقل نن

 ول فعلنا ولو كنت ف مائة ألف أو ألف ألف لحتياج الميع إل ال عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من
 قال إياك نعبد ألطف ف التواضع من إياك عبدنا لا ف الثان من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهًل

 لعبادة ال تعال الذي ل يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ول يثن عليه كما يليق به, والعبادة مقام
عظيم يشرف به العبد لنتسابه إل جناب ال تعال كما قال بعضهم:

 ل تدعن إل بيا عبدهافإنه أشرف أسائي
   وقد سى ال رسولصلى ال عليه وسلم بعبده ف أشرف مقاماته فقال: }المد ل الذي أنزل على

 عبده الكتاب{ }وأنه لا قام عبد ال يدعوه{, }سبحان الذي أسرى بعبده ليًل{ فسماه عبدا عند إنزاله
 عليه وعند قيامه ف الدعوة وإسرائه به وأرشده إل القيام بالعبادة ف أوقات يضيق صدره من تكذيب

 الخالفي حيث يقول: }ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بمد ربك وكن من الساجدين
 *  واعبد ربك حت يأتيك اليقي{ وقد حكى الرازي ف تفسيه عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من
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 مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من اللق إل الق والرسالة من الق إل اللق, قال ولن ال يتول
 مصال عبده والرسول يتول مصال أمته, وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف ل حاصل له ول

 يتعرض له الرازي بتضعيف ول رد, وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب, قالوا
 وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تصيل مقصوده, وإما للتشريف بتكاليف ال تعال وهذا أيضا عندهم

 ضعيف, بل العال أن يعبد ال لذاته القدسة الوصوفة بالكمال, قالوا ولذا يقول الصلي: أصلي ل, ولو
 كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلة وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة ل

 عز وجل ل يناف أن يطلب معها ثوابا ول أن يدفع عذابا كما قال ذلك العراب: أما أن ل أحسن
 دندنتك ول دندنة معاذ إنا أسأل ال النة وأعوذ به من النار فقال النب صلى ال عليه وسلم »حولا

ندندن«.

** اْهِدَنا الّصَراَط اْلُمْسَتِقيَم 
    قراءة المهور بالصاد وقرى السراط وقرى بالزاي, قال الفراء: وهي لغة بن عذرة وبن كلب لا

 تقدم الثناء على السؤول تبارك وتعال ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: »فنصفها ل ونصفها لعبدي
 ولعبدي ما سأل« وهذا أكمل أحوال السائل أن يدح مسؤوله ث يسأل حاجته وحاجة إخوانه الؤمني

 بقوله: }اهدنا الصراط الستقيم{ لنه أنح للحاجة وأنع للجابة, ولذا أرشد ال إليه لنه الكمل وقد
 يكون السؤال بالخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلم }رب إّني لا أنزلت إل
 من خي فقي{ وقد تقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون }لإله إل أنت سبحانك إن كنت

من الظالي{ وقد يكون بجرد الثناء على السؤول كقول الشاعر:
 أأذكر حاجت أم قد كفانيحياؤك إن شيمتك الياء

 إذا أثن عليك الرء يوماكفاه من تعرضه الثناء
  والداية ههنا والرشاد والتوفيق, وقد تعدى الداية بنفسها كما هنا }اهدنا الصراط الستقيم{ فتضمن

 معن ألمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا }وهديناه النجدين{ أي بينا له الي والشر, وقد تعدى بإل
 كقوله تعال: }اجتباه وهداه إل صراط مستقيم{ }فاهدوهم إل صراط الحيم{ وذلك بعن الرشاد

 والدللة وكذلك قوله }وإنك لتهدي إل صراط مستقيم{ وقد تعدى باللم كقول أهل النة }المد ل
الذي هدانا لذا{ أي وفقنا لذا وجعلنا له أهًل.
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   وأما الصراط الستقيم فقال المام أبو جعفر بن جرير: أجعت المة من أهل التأويل جيعا على أن
 الصراط الستقيم هو الطريق الواضح الذي ل اعوجاج فيه وذلك ف لغة العرب فمن ذلك قال جرير بن

عطية الطفي:
  أمي الؤمني على صراطإذا اعوج الوارد مستقيم( قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تصر, قال ث

 تستعي العرب الصراط فتستعمله ف كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج فتصف الستقيم
 باستقامته والعوج باعوجاجه. ث اختلفت عبارات الفسرين من السلف واللف ف تفسي الصراط, وإن
 كان يرجع حاصلها إل شيء واحد وهو التابعة ل وللرسول, فروي أنه كتاب ال, قال ابن أب حات:
 حدثنا السن بن عرفة حدثن يي بن يان عن حزة الزيات عن سعيد وهو ابن الختار الطائي عن ابن

 أخي الارث العور عن الارث العور عن علي بن أب طالب رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »الصراط الستقيم كتاب ال« وكذلك رواه ابن جرير من حديث حزة بن حبيب

 الزيات وقد تقدم ف فضائل القرآن فيما رواه أحد والترمذي من رواية الارث العور عن علي مرفوعا
 »وهو حبل  ال التي وهو الذكر الكيم وهو الصراط الستقيم« وقد روي موقوفا على علي رضي ال

 عنه وهو أشبه وال أعلم: وقال الثوري عن منصور عن أب وائل عن عبد ال قال الصراط الستقيم
 كتاب ال, وقيل هو السلم, قال الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبيل لحمد عليهما السلم »قل يا

 ممد اهدنا الصراط الستقيم« يقول ألمنا الطريق الادي وهو دين ال الذي ل اعوجاج فيه, وقال
 ميمون بن مهران عن ابن عباس ف قوله تعال: }اهدنا الصراط الستقيم{ قال ذاك السلم, وقال

 إساعيل بن عبد الرحن السدي الكبي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن
 ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم اهدنا الصراط الستقيم قالوا هو السلم,
 وقال عبد ال بن ممد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط الستقيم قال هو السلم أوسع ما بي السماء

 والرض وقال ابن النفية ف قوله تعال }اهدنا الصراط الستقيم{ قال هو دين ال الذي ل يقبل من
 العباد غيه وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط الستقيم قال هو السلم وف هذا الديث

 الذي رواه المام أحد ف مسنده حيث قال: حدثنا السن بن سوار أبو العلء حدثنا ليث يعن ابن سعد
 عن معاوية بن صال أن عبد الرحن بن جبي بن نفي حدثه عن أبيه عن النواس بن سعان عن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم قال: »ضرب ال مثًل صراطا مستقيما وعلى جنبت الصراط سوران فيهما أبواب

 مفتحة وعلى البواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول ياأيها الناس ادخلوا الصراط جيعا ول
 تعوجوا, وداٍع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد النسان أن يفتح شيئا من تلك البواب قال ويك ل
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 تفتحه ـ فإنك إن فتحته تلجه ـ فالصراط السلم والسوران حدود ال والبواب الفتحة مارم ال
 وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب ال والداعي من فوق الصراط واعظ ال ف قلب كل مسلم«

 وهكذا رواه ابن أب حات وابن جرير من حديث الليث بن سعد به, ورواه الترمذي والنسائي جيعا عن
 علي بن حجر عن بقية عن بي بن سعد عن خالد بن معدان عن جبي بن نفي عن النواس  بن سعان به,
 وهو إسناد حسن صحيح وال أعلم. وقال ماهد اهدنا الصراط لستقيم قال: الق وهذا أشل ول منافاة

 بينه وبي ما تقدم, وروى ابن أب حات وابن جرير من حديث أب النضر هاشم بن القاسم حدثنا حزة
 بن الغية عن عاصم الحول عن أب العال }اهدنا الصراط الستقيم{ قال هو النب صلى ال عليه وسلم
 وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه القوال

 صحيحة وهي متلزمة فإن من اتبع السلم فقد اتبع النب صلى ال عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده
 أب بكر وعمر فقد اتبع الق ومن اتبع الق فقد اتبع السلم ومن اتبع السلم فقد اتبع القرآن وهو

 كتاب ال وحبله التي وصراطه الستقيم, فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا, و ل المد. وقال
 الطبان حدثنا ممد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي الصيصي حدثنا يي بن زكريا  بن أب
 زائدة عن العمش عن أب وائل عن عبد ال قال الصراط الستقيم الذي تركنا عليه رسول ال صلى ال
 عليه وسلم. ولذا قال المام أبو جعفر بن جرير رحه ال: والذي هو أول بتأويل هذه اَلية عندي أعن

 ـ اهدنا الصراط الستقيم ـ أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت
 عليه من عبادك من قول وعمل ذلك هو الصراط السقيم لن من وفق لا وفق له َمن أنعم ال عليهم من
 النبيي والصديقي والشهداء والصالي فقد وفق للسلم وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل با

 أمره ال به والنزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النب صلى ال عليه وسلم ومنهاج اللفاء الربعة,
 وكل عبد صال وكل ذلك من الصراط الستقيم.  )فإن قيل( فكيف يسأل الؤمن الداية ف كل وقت

 من صلة وغيها وهو متصف بذلك ؟ فهل هذا من باب تصيل الاصل أم ل ؟  فالواب أن ل, ولول
 احتياجه ليًل ونارا إل سؤال الداية لا أرشده ال تعال إل ذلك فإن العبد مفتقر ف كل ساعة وحالة
 إل ال تعال ف تثبيته على الداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد ل

 يلك لنفسه نفعا ول ضرا إل ما شاء ال فأرشده تعال إل أن يسأله ف كل وقت أن يده بالعونة
 والثبات والتوفيق, فالسعيد من وفقه ال تعال لسؤاله فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ول سيما
 الضطر الحتاج الفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار, وقد قال تعال: }يا أيها الذين آمنوا آِمنوا با ل

 ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل{ اَلية: فقد أمر الذين آمنوا
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 باليان وليس ذلك من باب تصيل الاصل لن الراد الثبات والستمرار والداومة على العمال العينة
 على ذلك وال أعلم. وقال تعال آمرا لعباده الؤمني أن يقولوا: }ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب
 لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب{ وقد كان الصديق رضي ال عنه يقرأ بذه اَلية ف الركعة الثالثة
 من صلة الغرب بعد الفاتة سرا, فمعن قوله تعال }اهدنا الصراط الستقيم{ استمر بنا عليه ول تعدل

بنا إل غيه.

** ِصَراَط اّلِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهم َوَل الّضآّلَي 
    وقد تقدم الديث فيما إذا قال العبد }اهدنا الصراط الستقيم{ إل آخرها أن ال يقول »هذا لعبدي

 ولعبدي ما سأل« وقوله تعال: }صراط الذين أنعمت عليهم{ مفسر للصراط الستقيم وهو بدل منه
 عند النحاة ويوز أن يكون عطف بيان وال أعلم. والذين أنعم ال عليهم الذكرون ف سورة النساء

 حيث قال تعال: }ومن يطع ال والرسول فأولئك مع الذين أنعم ال عليهم من الّنبيي والصديقي
 والشهداء والصالي وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من ال وكفى با ل عليما{ وقال الضحاك عن
 ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملئكتك وأنبيائك والصديقي والشهداء
 والصالي. وذلك نظي ما قال ربنا تعال: }ومن يطع ال والرسول فأولئك مع الذين أنعم ال عليهم{
 اَلية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس }صراط الذين أنعمت عليهم{ قال هم النبّيون وقال

 ابن جريج عن ابن عباس: هم الؤمنون, وكذا قال ماهد وقال وكيع: هم السلمون وقال عبد الرحن بن
 زيد بن أسلم: هم النب صلى ال عليه وسلم ومن معه والتفسي التقدم عن ابن عباس رضي ال عنهما

أعم وأشل وال أعلم.
  وقوله تعال: }غي الغضوب عليهم ول الضالي{ قرأ المهور غي بالر على النعت, قال الزمشري:
 وقرى بالنصب على الال, وهي قراءة رسول ال صلى ال عليه وسلم وعمر بن الطاب, ورويت عن

 ابن كثي وذو الال الضمي ف عليهم والعامل أنعمت والعن اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت
 عليهم من تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الداية والستقامة والطاعة ل ورسله وامتثال أوامره وترك
 نواهيه وزواجره غي صراط الغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتم فعلموا الق وعدلوا عنه ول

 صراط الضالي وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون ف الضللة ل يهتدون إل الق. وأكد الكلم بل
 ليدل على أن َثّم مسلكي فاسدين وها طريقة اليهود والنصارى, وقد زعم بعض النحاة أن غي ههنا
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 استثنائية فيكون على هذا منقطعا لستثنائهم من النعم عليهم وليسوا منهم وما أوردناه أول لقول
الشاعر:

 كأنك من جال بن أقيشيقعقع عند رجليه بشن
   أي كأنك جل من جال بن أقيش فحذف الوصوف واكتفى بالصفة وهكذا غي الغضوب عليهم أي
 إل صراط الغضوب عليم اكتفى بالضاف إليه عن ذكر الضاف, وقد دل سياق الكلم وهو قوله تعال:
 }اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم{ ث قال تعال: }غي الغضوب عليهم{ ومنهم من

 زعم أن ل ف قوله تعال }ول الضالي{ زائدة وأن تقدير الكلم عنده غي الغضوب عليهم والضالي
واستشهد ببيت العجاج:

 ف بئر ل حورسرى وما شعر
   أي ف بئرحور, والصحيح ما قدمناه, ولذا روى أبو القاسم بن سلم ف كتاب فضائل القرآن عن أب

 معاوية عن العمش عن إبراهيم عن السود عن عمر بن الطاب رضي ال عنه أنه كان يقرأ غي
 الغضوب عليهم وغي الضالي وهذا السناد صحيح, وكذلك حكي عن أب بن كعب أنه قرأ كذلك,
 وهو ممول على أنه صدر منهما على وجه التفسي, فيدل على ما قلناه من أنه إنا جيء لتأكيد النفي
 لئل يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم وللفرق بي الطريقتي ليتجنب كل واحد فإن طريقة

 أهل اليان مشتملة على العلم بالق والعمل به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولذا
 الغضب لليهود والضلل للنصارى, لن من علم وترك استحق الغضب خلف من ل يعلم, والنصارى

 لا كانوا قاصدين شيئا لكنهم ل يهتدون إل طريقه لنم ل يأتوا المر من بابه, وهو اتباع الق, ضلوا,
 وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه, لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعال

 عنهم }من لعنه ال وغضب عليه{ وأخص أوصاف النصارى الضلل كما قال تعال عنهم }قد ضلوا
 من قبل وأضلوا كثيا وضلوا عن سواء السبيل{ وبذا جاءت الحاديث واَلثار وذلك واضح بي فيما

 قال المام أحد حدثنا ممد بن جعفر حدثنا شعبة قال سعت ساك بن حرب يقول سعت عباد بن
 حبيش يدث عن عدي بن حات, قال جاءت خيل رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخذوا عمت وناسا
 فلما أتوا بم إل رسول ال صلى ال عليه وسلم صفوا له فقالت يا رسول ال: نأى الوافد وانقطع الولد
 وأنا عجوز كبية ما ب من خدمة فمّن علي مّن ال عليك, قال »من وافدك ؟« قالت عدي بن حات,

 قال »الذي فر من ال ورسوله« قالت فمّن علي, فلما رجع ورجل إل جنبه ترى أنه علي ؟ قال: سليه
 حلنا فسألته فأمر لا, قال فأتتن فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلن فأصاب
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 منه وأتاه فلن فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان, وذكر قربم من النب صلى ال عليه وسلم قال
 فعرفت أنه ليس بلك كسرى ول قيصر, فقال »يا عدي ما أفرك ؟ أن يقال ل إله إل ال ؟ فهل من إله

 إل ال ما أفرك أن يقال ال أكب فهل شيء أكب من ال عز وجل ؟« قال فأسلمت, فرأيت وجهه
 استبشر وقال: »إن الغضوب عليهم اليهود وإن الضالي النصارى«, وذكر الديث ورواه الترمذي من
 حديث ساك بن حرب, وقال حسن غريب ل نعرفه إل من حديثه )قلت( وقد رواه حاد بن سلمة عن

 َمّرّي بن َقَطرّي عن عدي بن حات قال سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم عن قوله تعال }غي
 الغضوب عليهم{ قال: هم اليهود }ولالضالي{ قال النصارى هم الضالون وهكذا رواه سفيان بن

 عيينة عن إساعيل بن أب خالد عن الشعب عن عدي بن حات به, وقد روي حديث عدي هذا من طرق
 وله ألفاظ كثية يطول ذكرها وقال عبد الرزاق: وأخبنا معمر عن بديل العقيلي أخبن عبد ال بن

 شقيق أنه أخبه من سع رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من
 بن القي فقال يا رسول ال من هؤلء ؟ قال الغضوب عليهم وأشار إل اليهود والضالون هم النصارى,

 وقد رواه الريري وعروة وخالد الذاء عن عبد ال بن شقيق فأرسلوه ول يذكروا من سع من النب
 صلى ال عليه وسلم ووقع ف رواية عروة تسمية عبد ال بن عمرو فا ل أعلم, وقد روى ابن مردويه

 من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد ال بن شقيق عن أب ذر قال: سألت رسول
 ال صلى ال عليه وسلم عن الغضوب عليهم قال اليهود, قلت: الضالي قال: النصارى, وقال السدي

 عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن مسعود, وعن أناس من أصحاب
 النب صلى ال عليه وسلم: غي الغضوب عليهم وهم اليهود ول الضالي هم النصارى, وقال الضحاك
 وابن جريج عن ابن عباس: غي الغضوب عليهم هم اليهود ول الضالي النصارى, وكذلك قال الربيع
 بن أنس وعبد الرحن بن زيد بن أسلم وغي واحد, وقال ابن أب حات ول أعلم بي الفسرين ف هذا

 اختلفا وشاهد ما قاله هؤلء الئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون, الديث التقدم,
 وقوله تعال ف خطابه مع بن إسرائيل ف سورة البقرة }بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل ال
 بغيا أن ينل ال من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهي{

 وقال ف الائدة }قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند ال من لعنه ال وغضب عليه وجعل منهم
 القردة والنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل{ وقال تعال: }لعن الذين

 كفروا من بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مري ذلك با عصوا وكانوا يعتدون كانوا ل يتناهون
 عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون{ وف السية عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لا خرج هو وجاعة
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 من أصحابه إل الشام يطلبون الدين النيف قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حت تأخذ
 بنصيبك من غضب ال, فقال: أنا من غضب ال أفر, وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا

 حت تأخذ بنصيبك من سخط ال, فقال ل أستطيعه فاستمر على فطرته وجانب عبادة الوثان ودين
 الشركي ول يدخل مع أحد من اليهود ول النصارى, وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا ف دين النصرانية

 لنم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذك, وكان منهم ورقة بن نوفل حت هداه ال بنبيه لا بعثه آمن با
وجد من الوحي رضي ال عنه.

   )مسألة( والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الخلل بتحرير ما بي الضاد والظاء لقرب
 مرجيهما, وذلك أن الضاد نرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الضراس, ومرج الظاء من

 طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولن كل من الرفي من الروف الجهورة ومن الروف الرخوة
 ومن الروف الطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدها مكان اَلخر لن ل ييز ذلك وال أعلم, وأما

حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فل أصل له وال أعلم.
  صل( اشتملت هذه السورة الكرية وهي سبع آيات على حد ال وتجيده والثناء عليه بذكر أسائه

 السن الستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر العاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إل سؤاله والتضرع
 إليه والتبى من حولم وقوتم إل إخلص العبادة له وتوحيده باللوهية تبارك وتعال وتنيهه أن يكون
 له شريك أو نظي أو ماثل, وإل سؤالم إياه الداية إل الصراط الستقيم وهو الدين القوي وتثبيتهم عليه
 حت يقضي لم بذلك إل جواز الصراط السية يوم القيامة الفضي بم إل جنات النعيم ف جوار النبيي

 والصديقي والشهداء الصالي, واشتملت على الترغيب ف العمال الصالة ليكونوا مع أهلها يوم
 القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئل يشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم الغضوب عليهم والضالون
 وما أحسن ما جاء إسناد النعام إليه ف قوله تعال }صراط الذين أنعمت عليهم غي الغضوب عليهم{
 وحذف الفاعل ف الغضب ف قوله تعال }غي الغضوب عليهم{ وإن كان هو الفاعل لذلك ف القيقة
 كما قال تعال }أل تر إل الذين تولوا قوما غضب ال عليهم{ اَلية. وكذلك إسناد الضلل إل من قام
 به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعال }من يهد ال فهو الهتد ومن يضلل فلن تد له وليا

 مرشدا{ وقال }من يضلل ال فل هادي له ويذرهم ف طغيانم يعمهون{ إل غي ذلك من اَليات
 الدالة على أنه سبحانه هو النفرد بالداية والضلل ل كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من

 أن العباد هم الذين يتارون ذلك ويفعلون ويتجون على بدعتهم بتشابه من القرآن ويتركون ما يكون
 فيه صريا ف الرد عليهم: وهذا حال أهل الضلل والغي وقد ورد ف الديث الصحيح »إذا رأيتم الذين
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 يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى ال فاحذروهم« يعن ف قوله تعال }فأما الذين ف قلوبم زيغ
 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله{ فليس بمد ال, لبتدع ف القرآن حجة صحيحة لن
 القرآن جاء ليفصل الق من الباطل مفرقا بي الدى والضلل وليس فيه تناقض ول اختلف لنه من

عند ال تنيل من حكيم حيد.
  )صل( يستحب لن يقرأ الفاتة أن يقول بعدها آمي مثل يس, ويقال أمي بالقصر أيضا ومعناه اللهم

 استجب والدليل على استحباب التأمي ما رواه المام أحد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال:
 سعت النب صلى ال عليه وسلم قرأ }غي الغضوب عليهم ول الضالي{ فقال آمي مد با صوته, ولب
 داود رفع با صوته, وقال الترمذي هذا حديث حسن, وروي عن علي وابن مسعود وغيهم. وعن أب

 هريرة قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا تل }غي الغضوب عليهم ول الضالي{ قال
 »آمي« حت يسمع من يليه من الصف الول, رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيتج با السجد.

 والدارقطن وقال: هذا إسناد حسن. وعن بلل أنه قال: يا رسول ال ل تسبقن بآمي رواه أبو داود,
 ونقل أبو نصر القشيي عن السن وجعفر الصادق أنما شددا اليم من آمي مثل }آمي البيت الرام{

 قال أصحابنا وغيهم: ويستحب ذلك لن هو خارج الصلة, ويتأكد ف حق الصلي, وسواء كان
 منفردا أو إماما أو مأموما وف جيع الحوال لا جاء ف الصحيحي عن أب هريرة رضي ال عنه أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »إذا أمن المام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمي اللئكة غفر له ما
 تقدم من ذنبه« ولسلم أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »إذا قال أحدكم ف الصلة آمي

 واللئكة ف السماء آمي فوافقت إحداها الخرى غفر له ما تقدم من ذنبه« قيل بعن من وافق تأمينه
 تأمي اللئكة ف الزمان وقيل ف الجابة وقيل ف صفة الخلص, وف صحيح مسلم عن أب موسى

 مرفوعا »إذا قال ـ يعن المام ـ ول الضالي فقولوا آمي يبكم ال« وقال جويب عن الضحاك عن
 ابن عباس قال: قلت: يا رسول ال ما معن آمي ؟ قال »رب افعل« وقال الوهري: معن آمي كذلك
 فليكن. وقال الترمذي معناه ل تيب رجاءنا. وقال الكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطب

 عن ماهد وجعفر الصادق وهلل بن يساف أن آمي اسم من أساء ال تعال وروي عن ابن عباس
 مرفوعا ول يصح, قاله أبو بكر بن العرب الالكي. وقال أصحاب مالك: ل يؤمن المام ويؤمن الأموم

 لا رواه مالك عن سي عن أب صال عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »وإذا قال ـ
 يعن المام ـ ول الضالي فقولوا آمي« الديث واستأنسوا أيضا بديث أب موسى عند مسلم كان

 يؤمن إذا قرأ }غي الغضوب عليهم ول الضالي{ وقد قدمنا ف التفق عليه »إذا أمن المام فأمنوا« وأنه
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 عليه الصلة والسلم كان يؤمن إذا قرأ }غي الغضوب عليهم ول الضالي{ وقد اختلف أصحابنا ف
 الهر بالتأمي للمأموم ف الهرية وحاصل اللف أن المام إن نسي التأمي جهر الأموم به قوًل واحدا
 وإن أمن المام جهرا فالديد أن ل يهر الأموم وهو مذهب أب حنيفة ورواية عن مالك لنه ذكر من

 الذكار فل يهر به كسائر أذكار الصلة, والقدي أنه يهر به وهو مذهب المام أحد بن حنبل
 والرواية الخرى عن مالك لا تقدم »حت يرتج السجد« ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان السجد صغيا

 ل يهر الأموم لنم يسمعون قراءة المام وإن كان كبيا جهر ليبلغ التأمي من ف أرجاء السجد وال
 أعلم. وقد روى المام أحد ف مسنده عن عائشة رضي ال عنها أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 ذكرت عنده اليهود فقال » إنم لن يسدونا على شيء كما يسدونا على المعة الت هدانا ال لا

 وضلوا عنها وعلى القبلة الت هدانا ال لا وضلوا عنها وعلى قولنا خلف المام آمي« ورواه ابن ماجه
 ولفظه »ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلم والتأمي« وله عن ابن عباس أن رسول

 ال صلى ال عليه وسلم قال »ماحسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمي فأكثروا من
 قول آمي« وف إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف, وروى ابن مردويه عن أب هريرة أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم قال »آمي خات رب العالي على عباده الؤمني« وعن أنس قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم »أعطيت آمي ف الصلة وعند الدعاء ل يعط أحد قبلي إل أن يكون موسى, كان
 موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمي فإن ال يستجيبه لكم )قلت( ومن هنا نزع بعضهم ف

 الدللة بذه اَلية الكرية وهي قوله تعال: }وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومله زينة وأمواًل ف
 الياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالم واشدد على قلوبم فل يؤمنوا حت يروا
 العذاب الليم *  قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ول تتبعان سبيل الذين ل يعلمون{ فذكر الدعاء

 عن موسى وحده ومن سياق الكلم ما يدل على أن هارون أّمن فنل من منلة من دعا لقوله تعال }قد
 أجيبت دعوتكما{ فدل ذلك على أن من أّمن على دعاء فكأنا قاله, فلهذا قال: من قال إن الأموم ل

 يقرأ لن تأمينه على قراءة الفاتة بنلة قراءتا, ولذا جاء ف الديث »من كان له إمام فقراءة المام له
 قراءة« رواه أحد ف مسنده وكان بلل يقول ل تسبقن بآمي يا رسول ال. فدل هذا النع على أن

 الأموم ل قراءة عليه ف الهرية وال أعلم. ولذا قال ابن مردويه: حدثنا أحد بن السن حدثنا عبد ال
 بن ممد بن سلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث عن ابن أب سليم عن كعب عن أب

 هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إذا قال المام غي الغضوب عليهم ول الضالي, فقال
 آمي, فوافق آمي أهل الرض آمي أهل السماء غفر ال للعبد ما تقدم من ذنبه, ومثل من ل يقول آمي
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 كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ول يرج سهمه فقال َل ل يرج سهمي ؟ فقيل
إنك ل تقل آمي«.

سورة البقرة
   )ذكر ما ورد ف فضلها( قال المام أحد حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن معقل بن يسار أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »البقرة سنام القرآن وذروته. نزل مع كل آية منها ثانون ملكا

 واستخرجت }ال ل إله إل هو الي القيوم{ من تت العرش فوصلت با أو فوصلت بسورة البقرة,
 ويس قلب القرآن ل يقرؤها رجل يريد ال والدار اَلخرة إل غفر له واقرؤوها على موتاكم« انفرد به

 أحد وقد رواه أحد أيضا عن عارم عن عبد ال بن البارك عن سليمان التيمي عن أب عثمان ـ وليس
 بالنهدي ـ عن أبيه عن معقل بن يسار قال, قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »اقرؤوها على

 موتاكم« يعن يس ـ فقد تبي بذا السناد معرفة البهم ف الرواية الول. وقد أخرج هذا الديث على
 هذه الصفة ف الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه, وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن
 جبي وفيه ضعف عن أب صال عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »لكل شيٍء

 سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي« وف مسند أحد
 وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أب صال عن أبيه عن أب هريرة رضي ال عنه
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »ل تعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ل
 يدخله الشيطان« وقال الترمذي: حسن صحيح وقال أبو عبيد القاسم بن سلم: حدثن ابن أب مري عن

 ابن ليعة عن يزيد بن أب حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »إن الشيطان يرج من البيت إذا سع سورة البقرة تقرأ فيه« سنان بن سعد ويقال بالعكس
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 وثقه ابن معي واستنكر حديثه أحد بن حنبل وغيه. وقال أبو عبيد حّدثنا ممد بن جعفر عن شعبة عن
 سلمة بن كهيل عن أب الحوص عن عبد ال ـ يعن ابن مسعود ـ رضي ال عنه قال: إن الشيطان

 يفّر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي ف اليوم والليلة وأخرجه الاكم ف مستدركه من
 حديث شعبة ث قال الاكم: صحيح السناد ول يرجاه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحد بن كامل حدثنا
 أبو إساعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلل حدثن أبو بكر بن أب أويس عن سليمان بن بلل
 عن ممد بن عجلن عن أب إسحاق عن أب الحوص عن عبد ال بن مسعود قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »ل ألفي أحدكم يضع إحدى رجليه على الخرى يتغن ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن

 الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصغر البيوت الوف الصفر من كتاب ال« وهكذا
 رواه النسائي ف اليوم والليلة عن ممد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي ف مسنده عن

 ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إل خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال إن لكل شيء
 سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن الفصل. وروى أيضا من

 طريق الشعب قال: قال عبد ال بن مسعود من قرأ عشر آيات من سورة البقرة ف ليلة ل يدخل ذلك
 البيت شيطان تلك الليلة, أربع من أولا وآية الكرسي, وآيتان بعدها, وثلث آيات من آخرها, وف

 رواية ل يقربه ول أهله يومئذ شيطان, ول شيء يكرهه, ول يقرأن على منون إل أفاق. وعن سهل بن
 سعد قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وإن من
 قرأها ف بيته ليلة ل يدخله الشيطان ثلث ليال ومن قرآها ف بيته نارا ل يدخله الشيطان ثلثة أيام«
 رواه أبو القاسم الطبان وأبو حات وابن حبان ف صحيحه وابن مردويه من حديث الزرق بن علي

 حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد الدن عن أب حازم عن سهل به. وعند خالد بن حبان
 بن سعيد الدين. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الميد بن جعفر عن سعيد

 القبي عن عطاء مول أب أحد عن أب هريرة رضي ال عنه قال »بعث رسول ال صلى ال عليه وسلم
 بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم

 سنا فقال ما معك يا فلن فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم قال:
 اذهب فأنت أميهم« فقال رجل من أشرافهم وال ما منعن أن أتعلم سورة البقرة إل أن خشيت أن ل

 أقوم با. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لن تعلمه فقرأ
 وقام به كمثل جراب مشو مسكا يفوح ريه ف كل مكان ومثل من تعلمه فيقد وهو ف جوفه كمثل
 جراب أوكى على مسك« هذا لفظ رواية الترمذي ث قال هذا حديث حسن ث رواه من حديث الليث
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 عن سعيد عن عطاء مول أب أحد مرسًل فال أعلم. قال البخاري: وقال الليث حدثن يزيد بن الاد عن
 ممد بن إبراهيم عن أسيد بن حضي رضي ال عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ـ وفرسه

 مربوطة عنده ـ إذ جالت الفرس, فسكت فسكنت, فقرأ فجالت الفرس, فسكت فسكنت ث قرأ
 فجالت الفرس, فانصرف, وكان ابنه يي قريبا منها ـ فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إل

 السماء حت ما يراها, فلما أصبح حّدث النب صلى ال عليه وسلم فقال »اقرأ يا ابن حضي« قال: قد
 أشفقت يا رسول ال أن تطأ يي وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إل

 السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال الصابيح فخرجت حت ل أراها قال »وتدري ما ذاك ؟« قال ل قال
 »تلك اللئكة دنت لصوتك ولو قرأت لصبحت ينظر الناس إليها ل تتوارى منهم« وهكذا رواه المام
 العال أبو عبيد القاسم بن سلم ف كتاب فضائل القرآن عن عبد ال بن صال, ويي بن بكي عن الليث

 به. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضي كما تقدم وال أعلم. وقد وقع نو من هذا لثابت بن
 قيس بن شاس رضي ال عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه

 جرير بن يزيد أن أشياخ أهل الدينة حّدثوه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قيل له: أل تر ثابت بن
 قيس بن شاس ل تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال »فلعله قرأ سورة البقرة« قال: فسألت ثابتا فقال:

قرأت سورة البقرة« وهذا إسناد جيد إل أن فيه إباما ث هو مرسل وال أعلم.

)ذكر ما ورد ف فضلها مع آل عمران(
   قال المام أحد حّدثنا أبو نعيم حّدثنا بشر بن مهاجر حّدثن عبد ال بن بريدة عن أبيه قال كنت
 جالسا عند النب صلى ال عليه وسلم فسمعته يقول »تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها

 حسرة ول تستطيعها البطلة« قال ث سكت ساعة ث قال »تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنما
 الزهراوان يظلن صاحبهما يوم القيامة كأنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طي صّواف وإن القرآن

 يلقى صاحبه يوم القيامة حي ينشق عنه قبه كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفن ؟ فيقول: ما أعرفك
 فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك ف الواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تارته وإنك
 اليوم من وراء كل تارة فيعطى اللك بيمينه واللد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه
 حلتان ل يقوم لما أهل الدنيا فيقولن با كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ث يقال اقرأ واصعد ف
 درج النة وغرفها فهو ف صعود ما دام يقرأ هّذا كان أو ترتيًل« وروى ابن ماجه من حديث بشر بن
 الهاجر بعضه وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معي وقال
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 النسائي: ما به بأس إل أن المام أحد قال فيه هو منكر الديث قد اعتبت أحاديثه فإذا هي تأت
 بالعجب وقال البخاري: يالف ف بعض حديثه وقال أبو حات الرازي: يكتب حديثه ول يتج به وقال
 ابن عدي: روى ما ل يتابع عليه وقال الدارقطن: ليس بالقوي )قلت( ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك
 حديث أب أمامة الباهلي قال المام أحد حّدثنا عبد اللك بن عمر حّدثنا هشام عن يي بن أب كثي
 عن أب سلم عن أب أمامة قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »اقرؤوا القرآن فإنه شافع

 لهله يوم القيامة اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنما يأتيان يوم القيامة كأنما غمامتان أو كأنما
 غيايتان أو كأنما فرقان طي صواف ياجان عن أهلهما يوم القيامة ث قال اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة

 وتركها حسرة ول تستطيعها البطلة« وقد رواه مسلم ف الصلة من حديث معاوية بن سلم عن أخيه
 زيد بن سلم عن جده أب سلم مطور البشي عن أب أمامة صدي بن عجلن الباهلي به الزهراوان:

 النيتان, والغياية: ما أظلك من فوقك, والِفْرُق: القطعة من الشيء, والصواف الصطفة التضامة, والبطلة
 السحرة, ومعن ل تستطيعها أي ل يكنهم حفظها وقيل ل تستطيع النفوذ ف قارئها وال أعلم. ومن

 ذلك حديث النواس بن سعان قال المام أحد: حّدثنا يزيد بن عبد ربه حّدثنا الوليد بن مسلم عن ممد
 بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحن اُلَرشي عن جبي بن نفي قال: سعت النواس بن سعان الكلب

 يقول سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون
 به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران« وضرب لما رسول ال صلى ال عليه وسلم ثلثة أمثال ما نسيتهن
 بعد قال »كأنما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنما فرقان من طي صواف ياجان عن

 صاحبهما« ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبدربه به, والترمذي من حديث الوليد بن
 عبد الرحن الرشي به وقال حسن غريب, وقال أبو عبيد: حّدثنا حجاج عن حاد بن سلمة عن عبد

 اللك بن عمي قال: قال حاد أحسبه عن أب منيب عن عمه أن رجًل قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى
 صلته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران ؟ قال: نعم قال: فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم ال

 الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبن به قال: ل وال ل أخبك به ولو أخبتك به لوشكت أن
 تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت, وحّدثنا عبد ال بن صال عن معاوية بن صال عن سليم بن عامر أنه
 سع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم أري ف النام أن الناس يسلكون ف صدع جبل َوِعٍر طويل وعلى رأس

 البل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قارى يقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم قارى يقرأ سورة آل
 عمران ؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حت يتعلق بما فيخطران به البل, وحّدثنا عبد ال

 بن صال عن معاوية بن صال عن أب عمران أنه سع أم الدرداء تقول: إن رجًل من قرأ القرآن أغار
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 على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حت بقيت البقرة وآل عمران
 جعة ث إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جعة فقيل لا }ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم

 للعبيد{ قال فخرجت كأنا السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعن أنما كانتا معه ف قبه يدفعان عنه
 ويؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغّسان عن سعيد بن عبد

 العزيز التنوخي أن يزيد بن السود الرشي كان يدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران ف يوم بري من
 النفاق حت يسي ومن قرأها ف ليلة بري من النفاق حت يصبح قال فكان يقرؤها كل يوم وليلة سوى
 جزئه. وحّدثنا عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبي قال: قال عمر بن الطاب رضي ال عنه من قرأ

 البقرة وآل عمران ف ليلة كان ـ أو كتب ـ من القانتي فيه انقطاع ولكن ثبت ف الصحيحي أن
رسول ال صلى ال وآله وسلم قرأ بما ف ركعة واحدة.

ذكر ما ورد ف فضل السبع الطوال
   قال أبو عبيد حّدثنا هشام بن إساعيل الدمشقي عن ممد بن شعيب عن سعيد بن بشي عن قتادة عن
 أب الليح عن واثلة بن السقع عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »أعطيت السبع الطوال مكان التوراة

 وأعطيت الئي مكان النيل وأعطيت الثان مكان الزبور وفضلت بالفصل« هذا حديث غريب وسعيد
 بن أب بشي وفيه لي وقد رواه أبو عبيد عن عبد ال بن صال عن الليث عن سعيد بن أب هلل قال
 بلغنا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال فذكره وال أعلم ث قال: حّدثنا إساعيل بن جعفر عن
 عمرو بن أب عمرو مول الطلب بن عبد ال بن حنطب عن حبيب بن هند السلمي عن عروة عن

 عائشة رضي ال عنها أن النب صلى ال عليه وسلم قال »من أخذ السبع فهو حب« وهذا أيضا غريب
 وحبيب بن هند بن أساء بن هند بن حارثة السلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد ال بن أب بكرة

 وذكره أبو حات الرازي ول يذكر فيه جرحا فا ل أعلم. وقد رواه المام أحد عن سليمان بن داود
 وحسي كلها عن إساعيل بن جعفر به, ورواه أيضا عن أب سعيد عن سليمان بن بلل عن حبيب بن
 هند عن عائشة أّن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال»من أخذ السبع الول من القرآن فهو حب« قال
 أحد: وحّدثنا حسي حدثنا ابن أب الزناد عن العرج عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم مثله

 قال عبد ال بن أحد: وهذا أرى فيه عن أبيه عن العرج ولكن كذا كان ف الكتاب فل أدري أغفله
 أب أو كذا هو مرسل وروى الترمذي عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بعث بعثا وهم

 ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لفظه سورة البقرة وقال له: »اذهب فأنت أميهم« وصححه
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 الترمذي ث قال أبو عبيد: حّدثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبي ف قوله تعال }ولقد آتيناك سبعا
 من الثان{ قال هي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والائدة والنعام والعراف ويونس قال

 وقال ماهد هي السبع الطوال وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو ممد الفارسي وشداد بن أوس
ويي بن الارث الذماري ف تفسي اَلية بذلك وف تعدادها وإّن يونس هي السابعة.

   )فصل( والبقرة جيعها مدنية بل خلف وهي من أوائل ما نزل با لكن قوله تعال فيه }واتقوا يوما
 ترجعون فيه إل ال{ اَلية يقال إنا آخر ما نزل من القرآن ويتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربا
 من آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن, قال بعض العلماء وهي مشتملة

 على ألف خب وألف أمر وألف ني, وقال العاّدون آياتا مائتان وثانون وسبع آيات وكلماتا ستة آلف
 كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خسة وعشرون ألفا وخسمائة حرف فا ل أعلم. قال
 ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالدينة سورة البقرة, وقال خصيف عن ماهد عن عبد ال بن

 الزبي قال: نزلت بالدينة سورة البقرة, وقال الواقدي حّدثن الضحاك بن عثمان عن أب الزناد بن
 خارجة بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالدينة وهكذا قال غي واحد من الئمة والعلماء والفسرين

 ول خلف فيه. وقال ابن مردويه حّدثنا ممد بن معمر حّدثنا السن بن علي بن الوليد الفارسي حّدثنا
 خلف بن هشام وحّدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »لتقولوا سورة البقرة ول سورة آل عمران ول سورة النساء وكذا القرآن كله
 ولكن قولوا السورة الت يذكر فيها البقرة والت يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله« هذا حديث

 غريب ل يصح رفعه وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الواص وهو ضعيف الرواية ل يتج به وقد
 ثبت ف الصحيحي عن ابن مسعود أنه رمى المرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومن عن
 يينه ث قال هذا القام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه, وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن
 عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد رأى النب صلى ال عليه وسلم ف أصحابه تأخرا فقال »يا أصحاب
 سورة البقرة« وأظن هذا كان يوم حني يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم »يا أصحاب الشجرة«
 يعن أهل بيعة الرضوان وف رواية »يا أصحاب سورة البقرة« لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل
 وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بن حنيفة فجعل

 الهاجرون والنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حت فتح ال عليهم رضي ال عن أصحاب رسول
ال أجعي.
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ِبْسِم الّلِه الّرْحمـِن الّرِحيِم

**  اَلَم 
    قد اختلف الفسرون ف الروف القطعة الت ف أوائل السور فمنهم من قال هي ما استأثر ال بعلمه

 فرّدوا علمها إل ال ول يفسروها حكاه القرطب ف تفسيه عن أب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن
 مسعود رضي ال عنهم أجعي, وقاله عامر الشعب وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حات
 بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلء ف معناها فقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم إنا هي أساء

 السور. قال العلمة أبو القاسم ممود بن عمر الزمشري ف تفسيه وعليه إطباق الكثر ونقل عن
 سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لذا با ورد ف الصحيحيحن عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم كان يقرأ ف صلة الصبح يوم المعة }ال{ السجدة و}هل أتى على النسان{, وقال سفيان

 الثوري عن ابن أب نيح عن ماهد أنه قال: ال, وحم, والص, وص. فواتح افتتح ال با القرآن, وكذا
 قال غيه عن ماهد وقال ماهد ف رواية أب حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أب نيح عنه أنه

 قال: ال اسم من أساء القرآن وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إل معن قول عبد
 الرحن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أساء السورة فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن

 يكون الص اسا للقرآن كله لن التبادر إل فهم سامع من يقول: قرأت الص إنا ذلك عبارة عن سورة
العراف ل لجموع القرآن وال أعلم.

   وقيل هي اسم من أساء ال تعال فقال الشعب فواتح السور من أساء ال تعال وكذلك قال سال بن
 عبد ال وإساعيل بن عبد الرحن السدي الكبي وقال شعبة عن السدي: بلغن أن ابن عباس قال: ال

 اسم من أساء اللهالعظم. هكذا رواه ابن أب حات من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن
 مهدي عن شعبة قال: سألت السدي عن حم وطس وال فقال ابن عباس: هي اسم ال العظم وقال ابن

 جرير وحدثنا ممد بن الثن حّدثنا أبو النعمان حّدثنا شعبة عن إسرائيل السدي عن مرة المدان قال:
 قال عبد ال فذكر نوه. وحكى مثله عن علي وابن عباس وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس هو

 قسم أقسم ال به وهو من أساء ال تعال وروى ابن أب حات وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد
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 الذاء عن عكرمة أنه قال ال قسم. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد ال عن عطاء بن السائب عن
أب الضحى عن ابن عباس, ال قال أنا ال أعلم, وكذا قال سعيد بن جبي وقال السدي عن أب مالك.

   وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النب صلى ال
 عليه وسلم ال قال: أما ال فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أساء ال تعال. وقال أبو جعفر

 الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال ال قال: هذه الحرف الثلثة من التسعة
 والعشرين حرفا دارت فيها اللسن كلها ليس منها حرف إل وهو مفتاح اسم من أسائه, وليس منها

 حرف إل وهو من آلئه, وبلئه: وليس منها حرف إل وهو ف مدة أقوام وآجالم. قال عيسى ابن مري
 عليه السلم وعجب: فقال أعجب أنم ينطقون بأسائه ويعيشون ف رزقه فكيف يكفرون به, فاللف
 مفتاح اسم ال واللم مفتاح اسه لطيف واليم مفتاح اسه ميد فاللف آلء ال واللم لطف ال واليم

مد ال, اللف سنة واللم ثلثون سنة واليم أربعون سنة.
   هذا لفظ ابن أب حات. ونوه رواه ابن جرير ث شرع يوجه كل واحد من هذه القوال ويوفق بينها
 وأنه ل منافاة بي كل واحد منها وبي اَلخر وأن المع مكن فهي أساء للسور ومن أساء ال تعال
 يفتتح با السور فكل حرف منها دل على اسم من أسائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثية

 بتحميده وتسبيحه وتعظيمه, قال ول مانع من دللة الرف منها على اسم من أساء ال وعلى صفة من
 صفاته وعلى مدة وغي ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أب العالية لن الكلمة الواحدة تطلق على
 معان كثية كلفظة المة فإنا تطلق ويراد به الدين كقوله تعال }إنا وجدنا آباءنا على أمة{ وتطلق
 ويراد با الرجل الطيع ل كقوله تعال }إن إبراهيم كان أمة قانتا ل حنيفا ول يك من الشركي{

 وتطلق ويراد با الماعة كقوله تعال }وجد عليه أمة من الناس يسقون{ وقوله تعال }ولقد بعثنا ف
 كل أمة رسوًل{ تطلق ويراد با الي من الدهر كقوله تعال }وقال الذي نا منهما واّدكر بعد أمة{

أي بعد حي على أصح القولي قال فكذلك هذا.
   هذا حاصل كلمه موجها ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن الرف دل

 على هذا وعلى هذا معا ولفظة المة وما أشبهها من اللفاظ الشتركة ف الصلح إنا دل ف القرآن ف
 كل موطن على معن واحد دل عليه سياق الكلم فأما حله على مموع مامله إذا أمكن فمسألة متلف

 فيها بي علماء الصول ليس هذا موضع البحث فيها وال أعلم. ث إن لفظة المة تدل على كل من
 معانيها ف سياق الكلم بدللة الوضع فأما دللة الرف الواحد على اسم يكن أن يدل على اسم آخر

 من غي أن يكون أحدها أول من اَلخر ف التقدير أو الضمار بوضع ول بغيه فهذا ما ل يفهم إل
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 بتوقيف, والسألة متلف فيها وليس فيها إجاع حت يكم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة
 إطلق الرف الواحد على بقية الكلمة فإن ف السياق ما يدل على ما حذف بلف هذا كما قال

الشاعر:
 قلنا قفي لنا فقالت قافل تسب أنا نسينا الياف

 تعن وقفت وقال اَلخر:
 ما للظليم عال كيف ل ياينقد عنه جلده إذا يا

  فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل وقال اَلخر:
 بالي خيات وإن شرا فاول أريد الشر إل أن تا

   يقول وإن شرا فشرا ول أريد الشر إل أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتي عن بقيتهما ولكن
هذا ظاهر من سياق الكلم وال أعلم.

   قال القرطب وف الديث »من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة« الديث قال سفيان هو أن يقول ف
 اقتل »اق«. وقال خصيف عن ماهد أنه قال فواتح السور كلها )ق وص وحم وطسم والر( وغي ذلك

 هجاء موضوع وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف العجم استغن بذكر ما ذكر منها ف
 أوائل السور عن ذكر بواقيها الت هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل: ابن يكتب ف ـ ا

 ب ت ث ـ أي ف حروف العجم الثمانية والعشرين فيستغن بذكر بعضها عن مموعها حكاه ابن
جرير.

   قلت مموع الروف الذكورة ف أوائل السور بذف الكرر منها أربعة عشر حرفا وهي ـ ا ل م ص
 ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن ـ يمها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الروف عددا

 والذكور منها أشرف من التروك وبيان ذلك من صناعة التصريف: قال الزمشري وهذه الروف
 الربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الروف يعن من الهموسة والجهورة, ومن الرخوة

 والشديدة, ومن الطبقة والفتوحة ومن الستعلية والنخفضة, ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ث
 قال: فسبحان الذي دقت ف كل شيء حكمته. وهذه الجناس العدودة مكثورة بالذكورة منها وقد

 علمت أن معظم الشيء وجله ينل منلة كله ومن ههنا لظ بعضهم ف هذا القام كلما فقال: ل شك
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 أن هذه الروف ل ينلا سبحانه وتعال عبثا ول سدى, ومن قال من الهلة إن ف القرآن ما هو تعبد
 ل معن له بالكلية فقد أخطأ خطًأ كبيا, فتعي أن لا معن ف نفس المر فإن صح لنا فيها عن العصوم
 شيء قلنا به وإل وقفنا حيث وقفنا وقلنا }آمنا به كل من عند ربنا{ ول يمع العلماء فيها على شيء

معي وإنا اختلفوا فمن ظهر له بعض القوال بدليل فعليه اتباعه وإل فالوقف حت يتبي هذا القام.
   القام اَلخر ف الكمة الت اقتضت إيراد هذه الروف ف أوائل السور ما هي مع قطع النظر عن

 معانيها ف أنفسها, فقال بعضهم إنا ذكرت ليعرف با أوائل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لن
 الفصل حاصل بدونا فيما ل تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلوة وكتابة وقال آخرون بل ابتدى

 با لتفتح لستماعها أساع الشركي إذ تواصوا بالعراض عن القرآن حت إذا استمعوا له تل عليهم
 الؤلف منه حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف لنه لو كان كذلك لكان ذلك ف جيع السور ل يكون

 ف بعضها بل غالبها وليس كذلك أيضا لنبغَى البتداء با ف أوائل الكلم معهم سواء كان افتتاح سورة
 أو غي ذلك ث إن هذه السورة والت تليها أعن البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركي

 فانتقض ما ذكروه بذه الوجوه. وقال آخرون بل إنا ذكرت هذه الروف ف أوائل السور الت ذكره
 فيها بيانا لعجاز القرآن وأن اللق عاجزون عن معارضته بثله هذا مع أنه مركب من هذه الروف
 القطعة الت يتخاطبون با, وقد حكى هذا الذهب الرازي ف تفسيه عن البد وجع من الحققي,

 وحكى القرطب عن الفراء وقطرب نو هذا, وقرره الزمشري ف كشافه ونصره أت نصر, وإليه ذهب
 الشيخ المام العلمة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الافظ الجتهد أبو العجاج الزي وحكاه ل عن ابن

تيمية.
   قال الزمشري ول ترد كلها مموعة ف أول القرآن وإنا كررت ليكون أبلغ ف التحدي والتبكيت

 كما كررت قصص كثية وكرر التحدي بالصريح ف أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله
 ـ ص ن ق ـ وحرفي مثل }حم{ وثلثة مثل }ال{ وأربعة مثل }الر{ و }الص{ وخسة مثل
 }كهيعص ـ و ـ حعسق{ لن أساليب كلمهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى

 حرفي وعلى ثلثة وعلى أربعة وعلى خسة ل أكثر من ذلك )قلت( ولذا كل سورة افتتحت بالروف
 فل بد أن يذكر فيها النتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالستقراء وهو الواقع ف تسع
 وعشرين سورة ولذا يقول تعال }ال * ذلك الكتاب ل ريب فيه{ }ال * ال ل إله إل هو الي القيوم

 نزل عليك الكتاب بالق مصدقا لا بي يديه{ }الص * كتاب أنزل إليك فل يكن ف صدرك حرج
 منه{ }الر * كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل النور بإذن ربم{ }ال * تنيل الكتاب
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 ل ريب فيه من رب العالي{ }حم * تنيل من الرحن الرحيم{ }حم * عسق * كذلك يوحي إليك
 وإل الذين من قبلك ال العزيز الكيم{ وغي ذلك من اَليات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلء لن

أمعن النظر وال أعلم.
   وأما من زعم أنا دالة على معرفة الدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الوادث والفت واللحم فقد

 ادعى ما ليس له, وطار ف غي مطاره, وقد ورد ف ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلن
 هذا السلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه ممد بن إسحاق بن يسار صاحب الغازي حدثن
 الكلب عن أب صال عن ابن عباس عن جابر بن عبد ال بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب ف رجال

 ف يهود برسول ال وهو يتلو فاتة سورة البقرة }ال * ذلك الكتاب ل ريب فيه{ فأتى أخاه حي بن
 أخطب ف رجال من اليهود فقال تعلمون وال لقد سعت ممدا يتلو فيما أنزل ال تعال عليه }ال *
 ذلك الكتاب ل ريب فيه{ فقال أنت سعته قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب ف أولئك النفر من

 اليهود إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا يا ممد أل يذكر أنك تتلو فيما أنزل ال عليك }ال *
 ذلك الكتاب{ ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »بلى« فقالوا جاءك بذا جبيل من عند ال ؟
 فقال »نعم« قالوا لقد بعث ال قبلك أنبياء ما نعلمه بّين لنب منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيك.

 فقام حي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لم اللف واحدة واللم ثلثون واليم أربعون فهذه
 إحدى وسبعون سنة أفتدخلون ف دين نب إنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ث أقبل على
 رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: يا ممد هل مع هذا غيه فقال نعم, قال ما ذاك ؟ قال »الص«
 قال هذا أثقل وأطول, اللف واحد واللم ثلثون واليم أربعون والصاد سبعون فهذه إحدى وثلثون
 ومائة سنة. هل مع هذا يا ممد غيه ؟ قال: نعم, قال ما ذاك ؟ قال الر. قال هذا أثقل وأطول اللف

 واحدة واللم ثلثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلثون ومائتان سنة. فهل مع هذا يا ممد غيه ؟ قال
 »نعم« قال ماذا قال »الر« قال هذه أثقل وأطول اللف واحدة واللم ثلثون واليم أربعون والراء

 مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ث قال: لقد لبس علينا أمرك يا ممد حت ما ندري أقليًل أعطيت
 أم كثيا. ث قال قوموا عنه, ث قال أبو ياسر لخيه حي بن أخطب ولن معه من الحبار ما يدريكم لعله

 قد جع هذا لحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلثون ومائة وإحدى وثلثون ومائتان وإحدى
 وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سني ؟ فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلء اَليات
 نزلت فيهم }هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكمات هّن أم الكتاب وأخر متشابات{ فهذا

 الديث مداره على ممد بن السائب الكلب وهو من ل يتج با انفرد به ث كان مقتضى هذا السلك إن
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 كان صحيحا أن يسب ما لكل حرف من الروف الربعة عشر الت ذكرناها وذلك يبلغ منه جلة
كثية وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم وال أعلم.

** َذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ّلْلُمّتِقَي 
    قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا قال ماهد وعكرمة وسعيد بن

 جبي والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بعن هذا والعرب تعارض بي اسي
 الشارة فيستعملون كًل منهما مكان اَلخر وهذا معروف ف كلمهم وقد حكاه البخاري عن معمر بن
 الثن عن أب عبيدة وقال الزمشري ذلك إشارة إل }ال{ كما قال تعال }ل فارض ول بكر عوان بي

 ذلك{ وقال تعال }ذلك حكم ال يكم بينكم{ وقال }ذلكم ال{ وأمثال ذلك ما أشي به إل ما
 تقدم ذكره وال أعلم. وقد ذهب بعض الفسرين فيما حكاه القرطب وغيه أن ذلك إشارة إل القرآن
 الذي وعد الرسول صلى ال عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو النيل أو نو ذلك ف أقوال عشرة.

وقد ضعف هذا الذهب كثيون وال أعلم.
   والكتاب القرآن ومن قال: إن الراد بذلك الكتاب الشارة إل التوراة والنيل كما حكاه ابن جرير

 وغيه فقد أبعد النجعة وأغرق ف النع وتكلف ما ل علم له به. والريب الشك قال السدي عن أب
 مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مّرة المدان عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول
 ال صلى ال عليه وسلم }ل ريب فيه{ ل شك فيه وقال أبو الدرداء وابن عباس وماهد وسعيد بن
 جبي وأبو مالك ونافع مول ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي

 وقتادة وإساعيل بن أب خالد وقال ابن أب حات ل أعلم ف هذه خلفا. وقد يستعمل الريب ف التهمة
قال جيل:

 بثينة قالت يا جيل أربتنيفقلت كلنا يا بثي مريب
  واستعمل أيضا ف الاجة كما قال بعضهم:

 قضينا من تامة كل ريبوخيب ث أجعنا السيوفا
  ومعن الكلم هنا أن هذا الكتاب هو القرآن ل شك فيه أنه نزل من عند ال كما قال تعال ف السجدة
 }ال تنيل الكتاب ل ريب فيه من رب العالي{ وقال بعضهم هذه خب ومعناه النهي أي ل ترتابوا فيه.
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 ومن القراء من يقف على قوله تعال }ل ريب{ ويبتدى بقوله تعال }فيه هدى للمتقي{ والوقف على
 قوله تعال }ل ريب فيه{ أول لَلية الت ذكرناها ولنه يصي قوله تعال }هدى{ صفة للقرآن وذلك
 أبلغ من كون فيه هدى, وهدى يتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على

 الال وخصت الداية للمتقي كما قال }قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ل يؤمنون ف آذانم
 وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد{ }وننل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمني

 ول يزيد الظالي إل خسارا{ إل غي ذلك من اَليات الدالة على اختصاص الؤمني بالنفع بالقرآن لنه
 هو ف نفسه هدى ولكن ل يناله إل البرار كما قال تعال }يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

 وشفاء لا ف الصدور وهدى ورحة للمؤمني{ وقد قال السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن
 عباس وعن مّرة المدان عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم }هدى

 للمتقي{ يعن نورا للمتقي وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: هدى للمتقي قال هم
 الؤمنون الذين يتقون الشرك ب ويعملون بطاعت وقال ممد بن إسحاق: عن ممد بن أب ممد مول

 زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }للمتقي{ قال الذين يذرون من ال عقوبته
 ف ترك ما يعرفون من الدى ويرجون رحته ف التصديق با جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن
 السن البصري قوله تعال للمتقي قال: اتقوا ما حرم ال عليهم وأّدوا ما افترض عليهم, وقال أبو بكر

 بن عياش سألن العمش عن التقي قال فأجبته فقال ل سل عنها الكلب فسألته فقال الذين يتنبون
 كبائر الث قال فرجعت إل العمش فقال يرى أنه كذلك ول ينكره. وقال قتادة للمتقي هم الذين

 نعتهم ال بقوله }الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلة{ اَلية والت بعدها, واختيار ابن جرير أن اَلية
 تعم ذلك كله وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أب عقيل عن عبد ال بن يزيد

 عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل يبلغ
 العبد أن يكون من التقي حت يدع مال بأس به حذرا ما به بأس« ث قال الترمذي حسن غريب وقال

 ابن أب حات حّدثنا أب حّدثنا عبد ال بن عمران عن إسحاق بن سليمان يعن الرازي عن الغية بن
 مسلم عنميمون أب حزة قال: كنت جالسا عند أب وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من

 أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف أل تّدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سعته يقول
 يبس الناس يوم القيامة ف بقيع واحد فينادي مناد أين التقون ؟ فيقومون ف كنف من الرحن ل يتجب

 ال منهم ول يستتر. قلت من التقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الوثان وأخلصوا ل العبادة فيمرون
 إل النة. ويطلق الدى ويراد به ما يقّر ف القلب من اليان وهذا ل يقدر على خلقه ف قلوب العباد إل
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 ال عز وجل قال ال تعال }إنك ل تدي من أحببت{ وقال }ليس عليك هداهم{ وقال }من يضلل
 ال فل هادي له{ وقال }من يهد ال فهو الهتد * ومن يضلل فلن تد له وليا مرشدا{ إل غي ذلك

 من اَليات ويطلق ويراد به بيان الق وتوضيحه والدللة عليه والرشاد قال ال تعال }وإنك لتهدي إل
 صراط مستقيم{ وقال }إنا أنت منذر ولكل قوم هاد{ وقال تعال }وأما ثود فهديناهم فاستحبوا

 العمى على الدى{ وقال }وهديناه النجدين{ على تفسي من قال الراد بما الي والشر وهو الرجح
وال أعلم وأصل التقوى التوقي ما يكره لن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة:

 سقط النصيف ول ترد إسقاطهفتناولته واتقتنا باليد

 وقال اَلخر:
 فألفت قناعا دونه الشمس واتقتبأحسن موصولي كف ومعصم

   وقد قيل إن عمر بن الطاب رضي ال عنه سأل أب بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا
 ذا شوك ؟ قال بلى, قال فما عملت قال شرت واجتهدت قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا العن ابن

العتز فقال:
 خل الذنوب صغيهاو كبيها ذاك التقى

 واصنع كماش فوق أرض الشوك يذر ما يرى
 ل تقرن صغيةإّن البال من الصى

  وأنشد أبو الدرداء يوما:
 يريد الرء أن يؤتى مناهويأب ال إل ما أرادا

 يقول الرء فائدت وماليوتقوى ال أفضل ما استفادا
   وف سنن ابن ماجه عن أب أمامة رضي ال عنه قال رسول ل صلى ال عليه وسلم »ما استفاد الرء

 بعد تقوى ال خيا من زوجة صالة إن نظر إليها سرته, وإن أمرها أطاعته, وإن أقسم عليها أبرته, وإن
غاب عنها نصحته ف نفسها وماله«.

 ** اّلِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الّصلَة َوّما َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن    اّلِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب  قال أبو جعفر
 الرازي عن العلء بن السيب بن رافع عن أب إسحاق عن أب الحوص عن عبد ال قال: اليان
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 التصديق, وقال علي بن أب طلحة وغيه عن ابن عباس رضي ال عنهما يؤمنون يصّدقون وقال معمر
عن الزهري: اليان العمل, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يشون.

   قال ابن جرير: والول أن يكونوا موصوفي باليان بالغيب قوًل وعمًل واعتقادا وقد تدخل الشية
 ل ف معن اليان الذي هو تصديق القول بالعمل, واليان كلمة جامعة للقرار بال وكتبه ورسله

 وتصديق القرار بالفعل )قلت( أما اليان ف اللغة فيطلق على التصديق الحض وقد يستعمل ف القرآن
 والراد به ذلك كما قال تعال }يؤمن بال ويؤمن للمؤمني{ وكما قال إخوة يوسف لبيهم }وما أنت

 بؤمن لنا ولو كنا صادقي{ وكذلك إذا استعمل مقرونا مع العمال كقوله تعال }إل الذين أمنوا
 وعملوا الصالات{ فأما إذا استعمل مطلقا فاليان الشرعي الطلوب ل يكون إل اعتقادا وقوًل وعمًل.

 هكذا ذهب إليه أكثر الئمة بل قد حكاه الشافعي وأحد بن حنبل وأبو عبيدة وغي واحد إجاعا: أن
 اليان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار كثية وأحاديث أفردنا الكلم فيها ف أول شرح

 البخاري ول المد والّنة. ومنهم من فسره بالشية كقوله تعال: }إن الذين يشون ربم بالغيب{
 وقوله: }من خشي الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب{ والشية خلصة اليان والعلم كما قال تعال:

 }إنا يشى ال من عباده العلماُء{ وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال
 تعال عن النافقي }وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إل شياطينهم قالوا إنا معكم إنا نن

 مستهزؤون{ وقال: }إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول ال وال يعلم إنك لرسوله وال يشهد
إن النافقي لكاذبون{ فعلى هذا يكون قوله بالغيب حاًل أي ف حال كونم غيبا عن الناس.

   وأما الغيب الراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إل أن الميع مراد, قال
 أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية قوله تعال: }يؤمنون بالغيب{ قال ويؤمنون بال
 وملئكته وكتبه ورسله واليوم اَلخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالياة بعد الوت وبالبعث, فهذا

 غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة
 المدان عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد
 من أمر النة وأمر النار وما ذكر ف القرآن, وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو

 عن سعيد بن جبي عن ابن عباس بالغيب قال با جاء منه ـ يعن من ال تعال ـ وقال سفيان الثوري
 عن عاصم عن زر قال: الغيب القرآن وقال عطاء بن أب رباح من آمن بال فقد آمن بالغيب وقال

 إساعيل بن أب خالد يؤمنون بالغيب قال: بغيب السلم وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب قال:
بالقدر. فكل هذه متقاربة ف معن واحد لن جيع الذكورات من الغيب الذي يب اليان به.
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   وقال سعيد بن منصور: حّدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمارة بن عمي عن عبد الرحن بن يزيد
 قال: كنا عند عبد ال بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النب صلى ال عليه وسلم وما سبقونا به فقال

 عبد ال: إن أمر ممد صلى ال عليه وسلم كان بّينا لن رآه والذي ل إله غيه ما آمن أحد قط إيانا
 أفضل من إيان بغيب ث قرأ }ال, ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقي الذين يؤمنون بالغيب ـ إل

 قوله ـ الفلحون{ وهكذا رواه ابن أب حات وابن مردويه والاكم ف مستدركه من طرق عن عن
 العمش به. وقال الاكم صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه. وف معن هذا الديث الذي رواه

 أحد حدثنا أبو الغية أنبأ الوزاعي حّدثن أسد بن عبد الرحن عن خالد بن دريك عن ابن مييز قال
 قلت لب جعة حّدثنا حديثا سعته من رسول ال صلى ال عليه وسلم قال نعم أحّدثك حديثا جّيدا:

 تغدينا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الراح قال: يا رسول ال هل أحد خي منا
 ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال »نعم قوم من بعدكم يؤمنون ب ول يرون« طريق أخرى قال أبو

 بكر بن مردويه ف تفسيه حّدثنا عبد ال بن جعفر حّدثنا إساعيل عن عبد ال بن مسعود حّدثنا عبد ال
 بن صال حّدثنا معاوية بن صال عن صال بن جبي قال قدم علينا أبو جعة النصاري صاحب رسول

 ال صلى ال عليه وسلم ببيت القدس يصلي فيه ومعنا يؤمئٍذ رجاء بن حيوة رضي ال عنه فلما انصرف
 خرجنا نشيعه فلما أراد النصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحّدثكم بديث سعته من رسول ال صلى
 ال عليه وسلم قلنا: هات رحك ال قال: كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل

 عاشر عشرة فقلنا يا رسول ال هل من قوم أعظم منكم أجرا ؟ آمنا بال واتبعناك, قال: »ما ينعكم من
 ذلك ورسول ال بي أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بي لوحي

 يؤمنون به ويعملون با فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتي« ث رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن
 مرزوق بن نافع عن صال بن جبي عن أب جعة بنحوه. وهذا الديث فيه دللة على العمل بالوجادة

 الت اختلف فيها أهل الديث كما قررته ف أول شرح البخاري لنه مدحهم على ذلك وذكر أنم
 أعظم أجرا من هذه اليثية ل مطلقا وكذا الديث اَلخر الذي رواه السن بن عرفة العبدي حدثنا
 إساعيل بن عياش المصي عن الغية بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم »أي اللق أعجب إليكم إيانا ؟ قالوا اللئكة قال »وما لم ل يؤمنون
 وهم عند ربم« ؟ قالوا فالنبيون قال » وما لم ل يؤمنون والوحي ينل عليهم ؟ قالوا فنحن قال: »وما
 لكم ل تؤمنون وأنا بي أظهركم« ؟ قال فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم أل إن أعجب اللق إّل
 إيانا لقوم يكونون من بعدكم يدون صحفا فيها كتاب يؤمنون با فيها« قال أبو حات الرازي: الغية
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 بن قيس البصري منكر الديث )قلت( ولكن قد روى أبو يعلى ف مسنده وابن مردويه ف تفسيه
 والاكم ف مستدركه من حديث ممد بن حيد ـ وفيه ضعف ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر

 عن النب صلى ال عليه وسلم بثله أو نوه وقال الاكم: صحيح السناد ول يرجاه وقد روى نوه عن
 أنس بن مالك مرفوعا وال أعلم, وقال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا عبد ال بن ممد السندي حدثنا
 إسحاق بن إدريس أخبن إبراهيم بن جعفر بن ممود بن سلمة النصاري أخبن جعفر بن ممود عن
 جدته نويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر ف مسجد بن حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا

 سجدتي ث جاءنا من يبنا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قد استقبل البيت الرام فتحول النساء
 مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتي الباقيتي ونن مستقبلون البيت الرام قال إبراهيم
 فحدثن رجال من بن حارثة أّن رسول ال صلى ال عليه وسلم حي بلغه ذلك قال: »أولئك قوم آمنوا

بالغيب« هذا حديث غريب من هذا الوجه.

 َوُيِقيُموَن الّصلَة َوّما َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن
     قال ابن عباس ويقيمون الصلة أي يقيمون الصلة بفروضها وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة

 الصلة إتام الركوع والسجود والتلوة والشوع والقبال عليها فيها, وقال قتادة إقامة الصلة الحافظة
 على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقال مقاتل بن حيان إقامتها الحافظة على مواقيتها

 وإسباغ الطهور با وتام ركوعها وسجودها وتلوة القرآن فيها والتشهد والصلة على النب صلى ال
عليه وسلم فهذا إقامتها.

   وقال علي بن أب طلحة وغيه عن ابن عباس }وما رزقناهم ينفقون{ قال زكاة أموالم, وقال السدي
 عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول ال
 صلى ال عليه وسلم }وما رزقناهم ينفقون{ قال نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنل الزكاة وقال

 جويب عن الضحاك كانت النفقات قربانا يتقربون با إل ال على قدر ميسرتم وجهدهم حت نزلت
 فرائض الصدقات سبع آيات ف سورة براءة ما يذكر فيهّن الصدقات هن الناسخات الثبتات وقال قتادة
 }وما رزقناهم ينفقون{ فأنفقوا ما أعطاكم ال, هذه الموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن

تفارقها.
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   واختار ابن جرير أّن اَلية عامة ف الزكاة والنفقات فإنه قال وأول التأويلت وأحقها بصفة القوم أن
 يكونوا لميع اللزم لم ف أموالم مؤدين ـ زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال
 وغيهم من يب عليهم نفقته بالقرابة واللك وغي ذلك لن ال تعال عم وصفهم ومدحهم بذلك وكل

 من النفاق والزكاة مدوح به ممود عليه )قلت( كثيا ما يقرن ال تعال بي الصلة والنفاق من
 الموال فإن الصلة حق ال وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتجيده والبتهال إليه

 ودعائه والتوكل عليه, والنفاق هو الحسان إل الخلوقي بالنفع التعدي إليهم, وأول الناس بذلك
 القرابات والهلون والماليك, ث الجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة الفروضة داخل ف قوله
 تعال: }وما رزقناهم ينفقون{ ولذا ثبت ف الصحيحي عن ابن عمر رضي ال عنهما أن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم قال: »بن السلم على خس شهادة أن ل إله إل ال وأن ممدا رسول ال وإقام
 الصلة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت« والحاديث ف هذا كثية وأصل الصلة ف كلم

العرب الدعاء. قال العشى:
 لا حارس ل يبح الدهر بيتهاوإن ذبت صلى عليها وزمزما

 وقال أيضا:
 وقابلها الريح ف دناوصلى على دنا وارتسم

 أنشدها ابن جرير مستشهدا على ذلك وقال اَلخر وهو العشى أيضا.
  تقول بنت وقد قربت مرتليارب جنب أب الوصاب والوجعاعليك مثل الذي صليت فاغتمضينوما

فإن لنب الرء مضطجعا

   يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته ل. هذا ظاهر ث استعملت الصلة ف الشرع ف ذات الركوع
 والسجود والفعال الخصوصة ف الوقات الخصوصة بشروطها العروفة وصفاتا وأنواعها الشهورة.

 قال ابن جرير وأرى أن الصلة سيت صلة لن الصلي يتعرض لستنجاح طلبته من ثواب ال بعلمه مع
 ما يسأل ربه من حاجاته وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تركا ف الصلة عند الركوع والسجود وها
 عرقان يتدان من الظهر حت يكتنفان عجب الذنب ومنه سي الصلي وهو التال للسابق ف حلبة اليل,
 وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلى وهو اللزمة للشيء من قوله تعال: }ل يصلها{ أي ل يلزمها
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 ويدوم فيها }إل الشقى{ وقيل مشتقة من تصلية الشبة ف النار لتقوم كما أن الصلي يقوم عوجه
 بالصلة }إن الصلة تنهى عن الفحشاء والنكر ولذكر ال أكب{ واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر

وال أعلم.
  وأما الزكاة فسيأت الكلم عليها ف موضعه إن شاء ال تعال.

** واّلِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَمآ ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَمآ ُأْنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباَلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن 
    قال ابن عباس والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصّدقون با جئت به من ال وما

 جاء به من قبلك من الرسلي ل يفّرقون بينهم ول يحدون ما جاؤوهم به من ربم وباَلخرة هم
 يوقنون أي بالبعث والقيامة والنة والنار والساب واليزان وإنا سيت اَلخرة لنا بعد الدنيا وقد

 اختلفت الفسرون ف الوصوفي هنا, هل هم الوصوفون با تقّدم من قوله تعال: }الذين يؤمنون بالغيب
 ويقيمون الصلة وما رزقناهم ينفقون{ ومن هم ؟ على ثلثة أقوال حكاها ابن جرير أحدها أن

 الوصوفي أوًل هم الوصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيهم قاله
 ماهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة, والثان ها واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب وعلى هذين تكون

 الواو عاطفة على صفات كما قال تعال: }سبح اسم ربك العلى. الذي خلق فسوى. والذي قّدر
فهدى والذي أخرج الرعى. فجعله غثاء أحوى{ وكما قال الشاعر:

 إل اللك القرم وابن الماموليث الكتيبة ف الزدحم

   فعطف الصفات بعضها على بعض والوصوف واحد والثالث أن الوصوفي أّوًل مؤمنو العرب
 والوصوفون ثانيا بقوله }والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباَلخرة هم يوقنون{ لؤمن
 أهل الكتاب نقله السدي ف تفسيه عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير
 رحه ال ويستشهد لا قال بقوله تعال: }وإّن من أهل الكتاب لن يؤمن بال وما أنزل إليكم وما أنزل
 إليهم خاشعي ل{ اَلية وبقوله تعال: }الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم
 قالوا آمنا به إنه الق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمي أولئك يؤتون أجرهم مرتي با صبوا ويدرؤون
 بالسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون{ وبا ثبت ف الصحيحي من حديث الشعب عن أب بردة عن أب

 موسى أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ثلثة يؤتون أجرهم مرتي رجل من أهل الكتاب آمن
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 ب ورجل ملوك أدى حق ال وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ث أعتقها وتزوجها« وأما
 ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إل بناسبة وهي أن ال وصف ف أول هذه السورة الؤمني
 والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إل صنفي كافر ومنافق عرب وكتاب )قلت( والظاهر قول ماهد

 فيما رواه الثوري عن رجل عن ماهد ورواه غي واحد عن ابن أب نيح عن ماهد أنه قال: أربع آيات
 من أّول سورة البقرة ف نعت الؤمني وآيتان ف نعت الكافرين وثلثة عشر ف النافقي فهذه اَليات

 الربع عامات ف كل مؤمن اتصف با من عرب وعجمي وكتاب من إنسي وجن وليس تصح واحدة
 من هذه الصفات بدون الخرى بل كل واحدة مستلزمة للخرى وشرط معها فل يصح اليان بالغيب

 وإقام الصلة والزكاة إل مع اليان با جاء به الرسول صلى ال عليه وسلم وما جاء به من قبله من
 الرسل صلوات ال وسلمه عليهم أجعي واليقان باَلخرة كما أّن هذا ل يصح إل بذاك وقد أمر ال

 الؤمني بذلك كما قال: }يا أيها الذين آمنوا آمنوا بال ورسوله والكتاب الذين نزل على رسول
 والكتاب الذي أنزل من قبل{ اَلية وقال تعال: }ول تادلوا أهل الكتاب إل بالت هي أحسن إل الذين

 ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلنا وإلكم واحد{ اَلية وقال تعال: }ياأيها
 الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصّدقا لا معكم{ وقال تعال: }قل يا أهل الكتاب لستم على شيء

 حت تقيموا التوراة والنيل وما أنزل إليكم من ربكم{ وأخب تعال عن الؤمني كلهم بذلك فقال
 تعال: }آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بال وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بي
 أحد من رسله{ وقال تعال: }والذين آمنوا بال ورسله ول يفرقوا بي أحد منهم{ إل غي ذلك من

 اَليات الدالة على جيع أمر الؤمني باليان بال ورسله وكتبه لكن لؤمن أهل الكتاب خصوصية وذلك
 أنم يؤمنون با بأيديهم مفصًل فإذا دخلوا ف السلم وآمنوا به مفصًل كان لم على ذلك الجر مرتي

 وأما غيهم فإنا يصل له اليان با تقّدم ممًل كما جاء ف الصحيح »إذا حّدثكم أهل الكتاب فل
 تكذبوهم ول تصّدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم« ولكن قد يكون إيان كثي من

 العرب بالسلم الذي بعث به ممد صلى ال عليه وسلم أت وأكمل وأعم وأشل من إيان من دخل
 منهم ف السلم فهم وإن حصل لم أجران من تلك اليثية فغيهم يصل له من التصديق ما ينيف ثوابه

على الجرين اللذين حصل لم وال أعلم.
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** ُأْوَلـِئَك َعَلَى ُهًدى ّمن ّرّبِهْم َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
    يقول ال تعال: }أولئك{ أي التصفون با تقدم من اليان بالغيب وإقام الصلة والنفاق من الذي

 رزقهم ال واليان با أنزل إل الرسول ومن قبله من الرسل واليقان بالدار اَلخرة وهو مستلزم
 الستعداد لا من العمال الصالة وترك الحرمات }على هدى{ أي على نور وبيان وبصية من ال

 تعال: }وأولئك هم الفلحون{ أي ف الدنيا واَلخرة, وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن
 عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }أولئك على هدى من ربم{ أي على نور من ربم واستقامة
 على ما جاءهم به }وأولئك هم الفلحون{ أي الذين أدركوا ما طلبوا ونوا من شر ما منه هربوا وقال
 ابن جرير وأما معن قوله تعال: }أولئك على هدى من ربم{ فإن معن ذلك فإنم على نور من ربم
 وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لم وتأويل قوله تعال: }وأولئك هم الفلحون{ أي

 النجحون الدركون ما طلبوا عند ال بأعمالم وإيانم بال وكتبه ورسله من الفوز بالثواب. واللود ف
 النات والنجاة ما أعد ال لعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قوًل عن بعضهم أنه أعاد اسم
 الشارة ف قوله تعال: }أولئك على هدى من ربم وأولئك هم الفلحون{ إل مؤمن أهل الكتاب

 الوصوفي بقوله تعال: }والذين يؤمنون با أنزل إليك{ اَلية, على ما تقدم من اللف, وعلى هذا
 فيجوز أن يكون قوله تعال: }والذين يؤمنون با أنزل إليك{ منقطعا ما قبله وأن يكون مرفوعا على

 البتداء وخبه }أولئك هم الفلحون{ واختار أنه عائد إل جيع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل
 الكتاب لا رواه السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن مسعود

 وعن أناس من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم الؤمنون من
 العرب, والذي يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الؤمنون من أهل الكتاب, ث جع الفريقي

 فقال: }أولئك على هدى من ربم وأولئك هم الفلحون{ وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة
للمؤمني عامة والشارة عائدة عليهم وال أعلم.

  وقد نقل عن ماهد وأب العالية والربيع بن أنس وقتادة رحهم ال, وقال ابن أب حات حدثنا أب حدثنا
 يي بن عثمان بن صال الصري حدثنا أب حدثنا ابن ليعة حدثن عبيد ال  بن الغية عن أب اليثم

 واسه سليمان بن عبد ال عن عبد ال  بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم : وقيل له يا رسول ال
 إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرآ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال, قال: »أفل أخبكم عن أهل

 النة وأهل النار, قالوا: بلى يا رسول ال, قال: }ال ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقي ـ إل قوله
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 ـ الفلحون{ هؤلء أهل النة, قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلء ث قال: }إن الذين كفروا سواء عليهم
ـ إل قوله ـ عظيم{ هؤلء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول ال, قال: »أجل«.

** ِإّن اّلِذيَن َكَفُروْا َسَوآٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم َل ُيْؤِمُنوَن 
    يقول تعال: }إن الذين كفروا{ أي غطوا الق وستروه وقد كتب ال تعال عليهم ذلك سواء عليهم

 إنذارك وعدمه فإنم ل يؤمنون با جئتهم به. كما قال تعال: }إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ل
 يؤمنون ولو جاءتم كل آية حت يروا العذاب الليم{ وقال تعال ف حق العاندين من أهل الكتاب

 }ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك{ اَلية, أي إن من كتب ال عليه الشقاوة فل
 مسعد له ومن أضله فل هادي له فل تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك
 فله الظ الوفر ومن تول فل تزن عليهم ول يهمنك ذلك }فإنا عليك البلغ وعلينا الساب *  إنا
 أنت نذير وال على كل شيء وكيل{ وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس ف قوله تعال: }إن الذين
 كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم ل تنذرهم ل يؤمنون{ قال كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يرص

 أن يؤمن جيع الناس ويتابعوه على الدى فأخبه ال تعال أنه ل يؤمن إل من سبق له من ال السعادة ف
 الذكر الول ول يضل إل من سبق له من ال الشقاوة ف الذكر الول, وقال ممد بن إسحاق حدثن
 ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }إن الذين كفروا{ أي با أنزل إليك

 وإن قالوا إنا قد آمنا با جاءنا قبلك }سواء عليهم أأنذرتم أم ل تنذرهم ل يؤمنون{ أي إنم قد كفروا
 با عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من اليثاق وقد كفروا با جاءك وبا عندهم ما جاءهم به
 غيك فكيف يسمعون منك إنذارا وتذيرا وقد كفروا با عندهم من علمك, قال أبو جعفر الرازي عن

 الربيع بن أنس عن أب العالية قال نزلت هاتان اَليتان ف قادة الحزاب وهم الذين قال ال فيهم: }أل تر
 إل الذين بدلوا نعمة ال كفرا وأحلوا قومهم دار البوار *  جهنم يصلونا{ والعن الذي ذكرناه أوًل

 وهو الروي عن ابن عباس ف رواية علي بن أب طلحة أظهر, ويفسر ببقية اَليات الت ف معناها, وال
أعلم.

   وقد ذكر ابن أب حات ههنا حديثا فقال: حدثنا أب حدثنا يي بن عثمان بن صال الصري حدثنا ابن
 ليعة حدثن عبد ال بن الغية عن أب اليثم عن عبد ال بن عمرو وقال قيل يا رسول ال )إنا نقرأ من
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 القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس( فقال: »أل أخبكم« ث قال: }إن الذين كفروا سواء عليهم
 أأنذرتم أم ل تنذرهم ل يؤمنون{ »هؤلء أهل النار« قالوا لسنا منهم يا رسول ال, قال »أجل« وقوله
 تعال: }ل يؤمنون{ مله من العراب أنه جلة مؤكدة للت قبلها }سواء عليهم أأنذرتم أم ل تنذرهم{

 أي هم كفار ف كل الالي فلهذا أكد ذلك بقوله تعال: }ل يؤمنون{ ويتمل أن يكون ل يؤمنون
 خبا لن تقديره إن الذين كفروا ل يؤمنون ويكون قوله تعال: }سواء عليهم أأنذرتم أم ل تنذرهم{

جلة معترضة, وال أعلم.

** َخَتَم الّلُه َعَلَى ُقُلوِبهْم َوَعَلَى َسْمِعِهْم َوَعَلَى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب عِظيٌم 
    قال السدي ختم ال أي طبع ال وقال قتادة ف هذه اَلية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم
 ال على قلوبم وعلى سعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم ل يبصرون هدى ول يسمعون ول يفقهون

 ول يعقلون, وقال ابن جريج: قال ماهد ختم ال على قلوبم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب
 فحفت به من كل نواحيه حت تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع التم. قال ابن جريج التم على

 القلب والسمع قال ابن جريج وحدثن عبد ال بن كثي أنه سع ماهدا يقول: الران أيسر من الطبع,
 والطبع أيسر من القفال, والقفال أشد من ذلك كله, وقال العمش أرانا ماهد بيده فقال كانوا يرون
 أن القلب ف مثل هذه يعن الكف, فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه النصر هكذا فإذا أذنب
 ضم وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حت ضم أصابعه كلها ث قال يطبع

 عليه بطابع. وقال ماهد كانوا يرون أن ذلك الرين, ورواه ابن جرير عن أب كريب عن وكيع عن
 العمش عن ماهد بنحوه, قال ابن جرير وقال بعضهم إنا معن قوله تعال: }ختم ال على قلوبم{

 إخبار من ال عن تكبهم وإعراضهم عن الستماع لا دعوا إليه من الق كما يقال إن فلنا أصم عن
 هذا الكلم إذا امتنع من ساعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبا قال وهذا ل يصح لن ال تعال قد أخب أنه
 هو الذي ختم على قلوبم وأساعهم )قلت( وقد أطنب الزمشري ف تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول

 اَلية من خسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إل اعتزاله لن التم على قلوبم ومنعها
 من وصول الق إليها قبيح عنده يتعال ال عنه ف اعتقاده ولو فهم قوله تعال: }فلما زاغوا أزاغ ال
 قلوبم{ وقوله: }ونقلب أفئدتم وأبصارهم كما ل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ف طغيانم يعمهون{
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 وما أشبه من اَليات الدالة على أنه تعال إنا ختم على قلوبم وحال بينهم وبي الدى جزاء وفاقا على
 تاديهم ف الباطل وتركهم الق وهذا عدل منه تعال حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بذا لا قال ما

قال وال أعلم.
   قال القرطب: وأجعت المة على أن ال عز وجل قد وصف نفسه بالتم والطبع عل قلوب الكافرين

 مازاة لكفرهم كما قال: }بل طبع ال عليها بكفرهم{ وذكر حديث تقليب القلوب »ويا مقلب
 القلوب ثبت قلوبنا على دينك« وذكر حديث حذيفة الذي ف الصحيح عن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم. قال »تعرض الفت على القلوب كالصي عودا عودا فأي قلب أشربا نكت فيه نكتة سوداء
 وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حت تصي على قلبي على أبيض مثل الصفا فل تضره فتنة ما

 دامت السموات والرض, واَلخر أسود مرباد كالكوز مخيا ل يعرف معروفا ول ينكر منكرا«
 الديث, قال ابن جرير والق عندي ف ذلك ما صح بنظيه الب عن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وهو ما حدثنا به ممد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلن عن القعقاع عن أب صال

 عن أب هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن الؤمن إذا أذنب ذنبا كانت
 نكتة سوداء ف قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حت تعلو قلبه فذلك الران الذي

 قال ال تعال: }كل بل ران على قلوبم ما كانوا يكسبون{ هذا الديث من هذا الوجه قد رواه
 الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حات بن إساعيل والوليد
 بن مسلم ثلثتهم عن ممد بن عجلن به, وقال الترمذي حسن صحيح ث قال ابن جرير فأخب رسول
 ال صلى ال عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئٍذ التم من

 قبل ال تعال والطبع فل يكون لليان إليها مسلك, ول للكفر عنها ملص فذلك هو التم والطبع الذي
 ذكر ف قوله تعال: }ختم ال على قلوبم وعلى سعهم{ نظي التم والطبع على ما تدركه البصار من

 الوعية والظروف الت ل يوصل إل ما فيها إل بفض ذلك عنها ث حلها فكذلك ل يصل اليان إل
قلوب من وصف ال أنه ختم على قلوبم وعلى سعهم إل بعد فض خاته وحل رباطه عنها.

   واعلم أن الوقف التام على قوله تعال: }ختم ال على قلوبم وعلى سعهم{ وقوله: }وعلى أبصارهم
 غشاوة{ جلة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع, والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر

 كما قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن
 مسعود وعن أناس من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف قوله }ختم ال على قلوبم وعلى

 سعهم{ يقول فل يعقلون ول يسمعون يقول وجعل على أبصارهم غشاوة يقول على أعينهم فل
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 يبصرون, وقال ابن جرير: حدثن ممد بن سعد حدثنا أب حدثن عمي السي بن السن عن أبيه عن
 جده عن ابن عباس ختم ال على قلوبم وعلى سعهم والغشاوة على أبصارهم قال وحدثنا القاسم حدثنا
 السي يعن ابن داود وهو سنيد حدثن حجاج وهو ابن ممد العور حدثن ابن جريج قال: التم على
 القلب والسمع, والغشاوة على البصر قال ال تعال: }فإن يشأ ال يتم على قلبك{ وقال: }وختم على
 سعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة{ قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعال وعلى أبصارهم
 غشاوة يتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة يتمل أن يكون نصبها على

التباع على مل وعلى سعهم كقوله تعال: }وحور عي{ وقول الشاعر:
 علفتها تبنا وماء بارداحت شتت هالة عيناها

 وقال اَلخر:
 ورأيت زوجك ف الوغىمتقلدا سيفا ورما

   تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقًل رما, لا تقدم وصف الؤمني ف صدر السورة بأربع آيات ث عّرف
 حال الكافرين باتي اَليتي شرع تعال ف بيان حال النافقي الذين يظهرون اليان ويبطنون الكفر ولا

 كان أمرهم يشتبه على كثي من الناس أطنب ف ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة
 براءة فيهم وسورة النافقي فيهم وذكرهم ف سورة النور وغيها من السور تعريفا لحوالم لتجتنب

ويتنب من تلبس با أيضا فقال تعال:(

 ** َوِمَن الّناِس َمن َيُقوُل آَمّنا ِبالّلِه َوِباْلَيْوِم اَلِخِر َوَما ُهم ِبُمْؤِمِنَي *  ُيَخاِدُعوَن الّلَه َواّلِذيَن آَمُنوا َوَما
َيْخَدُعوَن ِإّل َأْنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن 

    النفاق هو إظهار الي وإسرار الشر, وهو أنواع: اعتقادي, وهو الذي يلد صاحبه ف النار. وعملي
 وهو من أكب الذنوب كما سيأت تفصيله ف موضعه إن شاء ال تعال, وهذا كما قال ابن جريج: النافق
 يالف قوله فعله, وسره علنيته, ومدخله مرجه, ومشهده مغيبه, وإنا نزلت صفات النافقي ف السور

 الدنية لن مكة ل يكن فيها نفاق بل كان خلفه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو ف
 الباطن مؤمن, فلما هاجر رسول ال صلى ال عليه وسلم إل الدينة وكان با النصار من الوس

 والزرج وكانوا ف جاهليتهم يعبدون الصنام على طريقة مشركي العرب, وبا اليهود من أهل الكتاب
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 على طريقة أسلفهم وكانوا ثلث قبائل بنو قينقاع حلفاء الزرج بنوالنضي وبنو قريظة حلفاء الوس
 فلما قدم رسول ال صلى ال عليه وسلم الدينة وأسلم من أسلم من النصار من قبيلت الوس والزرج

 وقّل من أسلم من اليهود إل عبد ال بن سلم رضي ال عنه ول يكن إذ ذاك نفاق أيضا لنه ل يكن
 للمسلمي بعد شوكة تاف, بل قد كان عليه الصلة والسلم وادع اليهود وقبائل كثية من أحياء

 العرب حوال الدينة فلما كانت وقعة بدر وأظهر ال كلمته وأعز السلم وأهله قال عبد ال بن أب بن
 سلول وكان رأساف الدينة وهو من الزرج وكان سيد الطائفتي ف الاهلية, وكانوا قد عزموا على أن
 يلكوه عليهم فجاءهم الي وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي ف نفسه من السلم وأهله, فلما كانت وقعت

 بدر قال: هذا. أمر ال قد توجه فأظهر الدخول ف السلم ودخل معه طوائف من هو على طريقته
 ونلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ث وجد النفاق ف أهل الدينة ومن حولا من العراب فأما

 الهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لنه ل يكن أحد يهاجر مكرها بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه
 رغبة فيما عند ال ف الدار اَلخرة. قال ممد بن إسحاق حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد
 بن جبي عن ابن عباس }ومن الناس من يقول آمنا بال وباليوم اَلخر وما هم بؤمني{ يعن النافقي من

 الوس والزرج ومن كان على أمرهم وكذا فسرها بالنافقي من الوس والزرج أبو العالية والسن
 وقتادة والسدي ولذا نبه ال سبحانه على صفات النافقي لئل يغتر بظاهر أمرهم الؤمنون فيقع بذلك

 فساد عريض من عدم الحتراز منهم ومن اعتقاد إيانم وهم كفار ف نفس المر وهذا من الحذورات
 الكبار أن يظن بأهل الفجور خي فقال تعال: }ومن الناس من يقول آمنا بال وباليوم اَلخر وما هم

 بؤمني{ أي يقولون ذلك قوًل ليس وراءه شيء آخر كما قال تعال: }إذا جاءك النافقون قالوا نشهد
 إنك لرسول ال وال يعلم إنك لرسوله{ أي إنا يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط ل  ف نفس المر, ولذا

 يؤكدون ف الشهادة بإن ولم التأكيد ف خبها. أكدوا أمرهم قالوا: آمنا بال وباليوم اَلخر وليس المر
 كذلك كما كذبم ال ف شهادتم وف خبهم هذا بالنسبة إل اعتقادهم بقوله تعال: }وال يشهد إن

النافقي لكاذبون{ وبقوله: }وما هم بؤمني{.
   وقوله تعال: }يادعون ال والذين آمنوا{ أي بإظهارهم ما أظهروه من اليان مع إسرارهم الكفر

 يعتقدون بهلهم أنم يدعون ال بذلك, وأن ذلك نافعهم عنده, وأنه يروج عليه كما قد يروج على
 بعض الؤمني كما قال تعال: }يوم يبعثهم ال جيعا فيحلفون له كما يلفون لكم ويسبون أنم على

 شيء أل أنم هم الكاذبون{ ولذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: }وما يادعون إل أنفسهم وما
 يشعرون{ يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ول يدعون إل أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما
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 قال تعال: }إن النافقي يادعون ال وهو خادعهم{ ومن القراء من قرأ }وما يدعون إل أنفسهم{
 وكل القراءتي ترجع إل معن واحد وقال ابن جرير فإن قال قائل: كيف يكون النافق ل وللمؤمني

 مادعا وهو ل يظهر بلسانه خلف ما هو له معتقد إل تقية ؟ قيل: ل تتنع العرب أن تسمي من أعطى
 بلسانه غي الذي ف ضميه تقية لينجو ما هو له خائف مادعا, فكذلك النافق سي مادعا ل وللمؤمني
 بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية با يلص به من القتل والسب والعذاب العاجل وهو لغي ما أظهره مستبطن
 وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمني ف عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع, لنه يظهر
 لا بفعله ذلك با أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها, وهو موردها حياض عطبها, ومرعها به

 كأس عذابا, ومذيقها من غضب ال وأليم عقابه ما ل قبل لا به, فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع
 إساءته إليها ف أمر معادها أنه إليها مسن كما قال تعال: }وما يدعون إل أنفسهم وما يشعرون{

 إعلما منه عباده الؤمني أن النافقي بإساءتم إل أنفسهم ف إسخاطهم عليها ربم يكفرهم وشكهم
 وتكذيبهم غي شاعرين ول دارين, ولكنهم على عمى أمرهم مقيمي. وقال ابن أب حات: أنبأنا علي بن

 البارك فيما كتب إّل حدثنا زيد بن البارك حدثنا ممد بن ثور عن ابن جريج ف قوله تعال يادعون ال
 قال: يظهرون ل إله إل ال يريدون أن يرزوا بذلك دماءهم وأموالم وف أنفسهم غي ذلك. وقال سعيد
 عن قتادة }ومن الناس من يقول آمنا بال وباليوم اَلخر وما هم بؤمني * يادعون ال والذين آمنوا وما

 يدعون إل أنفسهم وما يشعرون{ نعت النافق عند كثي: خنع الخلق يصدق بلسانه وينكر بقلبه
 ويالف بعمله ويصبح على حال ويسي على غيه, ويسي على حال ويصبح على غيه, ويتكفأ تكفَؤ

السفينة كلما هبت ريح هبت معها.

** ِفي ُقُلوِبِهم ّمَرٌض َفَزاَدُهُم الّلُه َمَرضا َوَلُهم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن 
    قال السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن مسعود وعن أناس

 من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف هذه اَلية }ف قلوبم مرض{ قال شك فزادهم ال
 مرضا قال شكا. وقال ابن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس
 ف قلوبم مرض قال: شكا. وكذلك قال ماهد وعكرمة والسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس

 وقتادة. وعن عكرمة وطاوس ف قلوبم مرض يعن الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس ف قلوبم مرض
 قال: نفاق فزادهم ال مرضا قال: مرضا وهذا كالول. وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم ف قلوبم
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 مرض قال: هذا مرض ف الدين وليس مرضا ف الجساد وهم النافقون والرض الشك الذي دخلهم ف
 السلم فزادهم ال مرضا قال: زادهم رجسا, وقرأ }فأما الذين آمنوا فزادتم إيانا وهم يستبشرون *
 وأما الذين ف قلوبم مرض فزادتم رجسا إل رجسهم{. قال شرا إل شرهم وضللة إل ضللتهم,

 وهذا الذي قاله عبد الرحن رحه ال حسن وهو الزاء من جنس العمل وكذلك قاله الولون وهو نظي
 قوله تعال أيضا }والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم{ وقوله }با كانوا يكذبون{ وقرى

 يكّذبون, وقد كانوا متصفي بذا وهذا فإنم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يمعون بي هذا وهذا, وقد
 سئل القرطب وغيه من الفسرين عن حكمة كفه عليه الصلة والسلم عن قتل النافقي مع علمه بأعيان
 بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت ف الصحيحي أنه صلى ال عليه وسلم قال لعمر رضي ال
 عنه »أكره أن يتحدث العرب أن ممدا يقتل أصحابه« ومعن هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغي لكثي
 من العراب عن الدخول ف السلم ول يعلمون حكمة قتله لم وأن قتله إياهم إنا هو على الكفر فإنم

 إنا يأخذونه بجرد ما يظهر لم فيقولون: إن ممدا يقتل أصحابه, قال القرطب وهذا قول علمائنا
 وغيهم كما كان يعطي الؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم, قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك

 نص عليه ممد بن الهم والقاضي إساعيل والبري وعن ابن الاجشون. ومنها: ما قال مالك إنا كف
 رسول ال صلى ال عليه وسلم عن النافقي ليبي لمته أن الاكم ل يكم بعلمه قال القرطب: وقد اتفق
 العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي ل يقتل بعلمه وإن اختلفوا ف سائر الحكام, قال: ومنها ما قال
 الشافعي إنا َمنَع رسول ال صلى ال عليه وسلم من قتل النافقي ما كانوا يظهرونه من السلم مع العلم

 بنفاقهم لن ما يظهرونه يب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلة والسلم ف الديث الجمع على
 صحته ف الصحيحي وغيها »أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا ل إله إل ال فإذا قالوها عصموا من

 دماءهم وأموالم إل بقها وحسابم على ال عز وجل« ومعن هذا أن من قالا جرت عليه أحكام
 السلم ظاهرا فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك ف الدار اَلخرة وإن ل يعتقدها ل ينفعه جريان

 الكم عليه ف الدنيا وكونه كان خليط أهل اليان }ينادوهم أل نكن معكم ؟ قالوا بلى, ولكنكم فتنتم
 أنفسكم وتربصتم, وارتبتم وّغرتكم المان حت جاء أمر ال{ اَلية, فهم يالطونم ف بعض الحشر

 فإذا حقت الحقوقية تيزوا منهم وتلفوا بعدهم }وحيل بينهم وبي ما يشتهون{ ول يكنهم أن
 يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه إنا ل يقتلهم لنه ل ياف من

 شرهم مع وجوده صلى ال عليه وسلم بي أظهرهم يتلو عليهم آيات مبينات فأما بعده فيقتلون إذا
 أظهروا النفاق وعلمه السلمون, قال مالك: النافق ف عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم هو الزنديق
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 اليوم )قلت( وقد اختلف العلماء ف قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم ل  أو يفرق بي أن
 يكون داعية أم ل, أو يتكرر منه ارتداده أم ل, أو يكون إسلمه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر

عليه ؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الحكام.
   )تنبيه( قول من قال كان عليه الصلة والسلم يعلم أعيان بعض النافقي إنا مستنده حديث حذيفة بن

 اليمان ف تسمية أولئك الربعة عشر منافقا ف غزوة تبوك الذين هوا أن يفتكوا برسول ال صلى ال
 عليه وسلم ف ظلماء الليل عند عقبة هناك, عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها, فأوحى ال إليه

أمرهم, فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان لدرك من هذه الدارك أو لغيها وال أعلم.
   فأما غي هؤلء فقد قال ال تعال: }ومن حولكم من العراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا على

 النفاق ل تعلمهم نن نعلمهم{ اَلية, وقال تعال: }لئن ل ينته النافقون والذين ف قلوبم مرض
 والرجفون ف الدينة لنغرينك بم ث ل ياورنك فيها إل قليًل *  ملعوني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا

 تقتيًل{ ففيها دليل على أنه ل يغر بم ول يدرك على أعيانم وإنا كان تذكر له صفاتم فيتوسها ف
 بعضهم كما قال تعال }ولو نشاء لريناكم فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفنهم ف لن القول{ وقد كان

 من أشهرهم بالنفاق عبد ال بن أب بن سلول, وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلم الذي سبق ف
 صفات النافقي ومع هذا لا مات صلى ال عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية السلمي وقد عاتبه
 عمر بن الطاب رضي ال عنه فيه فقال: »إن أكره أن تتحدث العرب أن ممدا يقتل أصحابه« وف

 رواية ف الصحيح »إن خيت فاخترت« وف رواية »لو أعلم أن لو زدت على السبعي يغفر له
لزدت«.

 ** َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْفِسُدوْا ِفي الْرِض َقاُلَوْا ِإّنَما َنْحُن ُمْصِلُحوَن *  َأل ِإّنُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلـِكن ّل
َيْشُعُروَن 

    قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة الطيب المدان عن ابن
 مسعود وعن أناس من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم }وإذا قيل لم ل تفسدوا ف الرض قالوا إنا

 نن مصلحون{ قال: هم النافقون أما ل تفسدوا ف الرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالعصية وقال
 أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال }وإذا قيل لم ل تفسدوا ف الرض{ قال يعن

 ل تعصوا ف الرض وكان فسادهم ذلك معصية ال لنه من عصى ال ف الرض أو أمر بعصيته فقد
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 أفسد ف الرض لن صلح الرض والسماء بالطاعة وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وقال ابن جريج
 عن ماهد }وإذا قيل لم ل تفسدوا ف الرض{ قال: إذا ركبوا معصية ال فقيل لم ل تفعلوا كذا

 وكذا قالوا إنا نن على الدى مصلحون, وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثان بن علي عن العمش
 عن النهال بن عمرو عن عباد بن عبد ال الزدي عن سلمان الفارسي }وإذا قيل لم ل تفسدوا ف

 الرض قالوا إنا نن مصلحون{ قال سلمان ل يى أهل هذه اَلية بعد. وقال ابن جرير حدثن أحد بن
 عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحن بن شريك حدثن أب عن العمش عن زيد بن وهب وغيه عن

 سلمان الفارسي ف هذه اَلية قال: ما جاء هؤلء ؟ قال ابن جرير: يتمل أن سلمان رضي ال عنه أراد
 بذا أن الذين يأتون بذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا ف زمن النب صلى ال عليه وسلم ل أنه
 عن أنه ل يض من تلك صفته أحد, قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون ف الرض بعصيتهم فيها

 ربم وركوبم فيها ما ناهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم ف دينه الذي ل يقبل من أحد عمل
 إل بالتصديق به واليقان بقيقته وكذبم الؤمني بدعواهم غي ما هم عليه مقيمون من الشك والريب

 ومظاهرتم أهل التكذيب بال وكتبه ورسله على أولياء ال إذا وجدوا إل ذلك سبيًل فذلك إفساد
 النافقي ف الرض, وهم يسبون أنم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن, فإن من

 الفساد ف الرض اتاذ الؤمني الكافرين أولياء كما قال تعال }والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إل
 تفعلوه تكن فتنة ف الرض وفساد كبي{ فقطع ال الوالة بي الؤمني والكافرين كما قال تعال }يا

 أيها الذين آمنوا ل تتخذوا الكافرين أولياء من دون الؤمني أتريدون أن تعلوا ل عليكم سلطانا مبينا{
 ث قال }إن النافقي ف الدرك السفل من النار ولن تد لم نصيا{ فالنافق لا كان ظاهره اليان اشتبه
 أمره على الؤمني فكأن الفساد من جهة النافق حاصل لنه هو الذي غر الؤمني بقوله الذي ل حقيقة
 له ووال الكافرين على الؤمني ولو أنه استمر على حاله الول لكان شره أخف, ولو أخلص العمل ل

 وتطابق قوله وعمله لفلح ونح, ولذا قال تعال }وإذا قيل لم ل تفسدوا ف الرض قالوا إنا نن
 مصلحون{ أي نريد أن نداري الفريقي من الؤمني والكافرين ونصطلح مع هؤلء وهؤلء كما قال

 ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }وإذا قيل لم ل
 تفسدوا ف الرض قالوا إنا نن مصلحون{ أي إنا  نريد الصلح بي الفريقي من الؤمني وأهل

 الكتاب يقول ال }أل إنم هم الفسدون ولكن ل يشعرون{ يقول أل إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون
أنه إصلح هو عي الفساد ولكن من جهلهم ل يشعرون بكونه فسادا.
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 ** َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا َكَمآ آَمَن الّناُس َقاُلَوْا َأُنْؤِمُن َكَمآ آَمَن الّسَفَهآُء َأل ِإّنُهْم ُهُم الّسَفَهآُء َوَلـِكن ّل
َيْعَلُموَن 

    يقول تعال وإذا قيل للمنافقي آمنوا كما آمن الناس أي كإيان الناس بال وملئكته وكتبه ورسله
 والبعث بعد الوت والنة والنار وغي ذلك ما أخب الؤمني به وعنه, وأطيعوا ال ورسوله ف امتثال
 الوامر وترك الزواجر }قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء{ يعنون ـ لعنهم ال ـ أصحاب رسول ال
 صلى ال عليه وسلم رضي ال عنهم, قاله أبو العالية والسدي ف تفسيه بسنده عن ابن عباس وابن
 مسعود وغي واحد من الصحابة, وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحن بن زيد بن أسلم, وغيهم

 يقولون: أنصي نن وهؤلء بنلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ؟ والسفهاء جع سفيه كما أن
 الكماء جع حكيم واللماء جع حليم, والسفيه هو الاهل الضعيف الرأي القليل العرفة بواضع

 الصال والضار, ولذا سى ال النساء والصبيان سفهاء ف قوله تعال }ول تؤتوا السفهاء أموالكم الت
 جعل ال لكم قياما{ قال عامة علماء التفسي هم النساء والصبيان وقد تول ال سبحانه جوابم ف هذه
 الواطن كلها فقال }أل أنم هم السفهاء{ فأكد وحصر السفهاة فيهم }ولكن ل يعلمون{ يعن ومن

تام جهلهم أنم ل يعلمون بالم ف الضللة والهل وذلك أردى لم وأبلغ ف العمى والبعد عن الدى.

 ** َوِإَذا َلُقوْا اّلِذيَن آَمُنوْا َقاُلَوا آَمّنا َوِإَذا َخَلْوْا ِإَلَى َشَياِطيِنِهْم َقاُلَوْا ِإّنا َمَعْكْم ِإّنَما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن *  الّلُه
َيْسَتْهِزىُء ِبِهْم َوَيُمّدُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن 

    يقول تعال وإذا لقي هؤلء النافقون الؤمني قالوا: آمنا وأظهروا لم اليان والوالة والصافاة غرورا
 منهم للمؤمني ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خي ومغنم }وإذا خلوا إل

 شياطينهم{ يعن إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إل شياطينهم فضمن خلوا معن انصرفوا لتعديته بإل ليدل
 على الفعل الضمر والفعل اللفوظ به ومنهم من قال »إل« هنا بعن »مع« والول أحسن, وعليه يدور
 كلم ابن جرير وقال السدي عن أب مالك: خلوا يعن مضوا, وشياطينهم سادتم وكباؤهم من أحبار
 اليهود ورؤوس الشركي والنافقي قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس

 وعن مرة المدان عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم }وإذا خلوا إل
 شياطينهم{: يعن هم رؤساءهم ف الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إل أصحابم وهم
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 شياطينهم وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس
 }وإذا خلوا إل شياطينهم{ من يهود الذين يأمرونم بالتكذيب وخلف ما جاء به الرسول صلى ال

 عليه وسلم وقال ماهد: }وإذا خلوا إل شياطينهم{ إل أصحابم من النافقي والشركي. وقال قتادة
 }وإذا خلوا إل شياطينهم{ قال إل رؤوسهم وقادتم ف الشرك والشر وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو
 العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطي كل شيء مردته, ويكون الشيطان من النس

 والن كما قال تعال: }وكذلك جعلنا لكل نّبي عدوا شياطي من النس والن يوحي بعضهم إل
 بعض زخرف القول غرورا{ وف السند عن أب ذر قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »نعوذ بال

 من شياطي النس والن« فقلت يا رسول أَو للنس شياطي ؟ قال »نعم« وقوله }قالوا إنا معكم{
 قال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس أي إنا على

 مثل ما أنتم عليه }إنا نن مستهزئون{ أي إنا نن نستهزى بالقوم ونلعب بم وقال الضحاك عن ابن
 عباس قالوا إنا نن مستهزئون ساخرون بأصحاب ممد صلى ال عليه وسلم, وكذلك قال الربيع بن

 أنس وقتادة. وقوله تعال جوابا ومقابلة على صنيعهم }ال يستهزىء بم ويدهم ف طغيانم يعمهون{
 وقال ابن جرير أخب تعال أنه فاعل بم ذلك يوم القيامة ف قوله تعال }يوم يقول النافقون والنافقات
 للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب

 باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب{ اَلية, وقوله تعال }ول يسب الذي كفروا أنا نلي لم خي
 لنفسهم إنا نلي لم ليزدادوا إثا{ اَلية, قال فهذا وما أشبهه من استهزاء ال تعال ذكره وسخريته

 ومكره وخديعته للمنافقي وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال: وقال آخرون
 بل استهزاؤه بم توبيخه إياهم ولومه لم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون هذا
 وأمثاله على سبيل الواب كقول الرجل لن يدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك. ول يكن منه خديعة
 ولكن قال ذلك إذا صار المر إليه قالوا وكذلك قوله تعال }ومكروا ومكر ال وال خي الاكرين{ و

 } ال يستهزىء بم{ على الواب, وال ل يكون منه الكر ول الزء. والعن أن الكر والزء حاق بم,
 وقال آخرون قوله تعال }إنا نن مستهزئون * ال يستهزىء بم{ وقوله }يادعون ال وهو خادعهم{
 وقوله }فيسخرون منهم سخر ال منهم{ و }نسوا ال فنسيهم{ وما أشبه ذلك إخبار من ال تعال أنه
 مازيهم جزاء الستهزاء ومعاقبهم عقوبة الداع فأخرج خبه عن جزائه إياهم وعقابه لم مرج خبه

 عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب ف اللفظ وإن اختلف العنيان كما قال تعال }وجزاء سيئة سيئة
 مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على ال{ وقوله تعال }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه{ فالول ظلم
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 والثان عدل فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناها, قال وإل هذا العن وجهوا كل ما ف القرآن
 من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون إن معن ذلك أن ال أخب عن النافقي أنم إذا دخلوا إل مردتم

 قالوا إنا معكم على دينكم ف تكذيب ممد صلى ال عليه وسلم وما جاء به, وإنا نن با نظهر لم من
 قولنا لم مستهزئون, فأخب تعال أنه يستهزى بم فيظهر لم من أحكامه ف الدنيا يعن من عصمة

 دماءهم وأموالم خلف الذي عنده ف اَلخرة يعن من العذاب والنكال. ث شرع ابن جرير يوجه هذا
 القول وينصره لن الكر والداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن ال عز وجل بالجاع
 وأما على وجه النتقام والقابلة بالعدل والجازاة فل يتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا فيه روي الب عن
 ابن عباس حدثنا أبو كريب حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر بن أب روق عن الضحاك عن ابن عباس ف

 قوله } ال يستهزى بم{ قال يسخر بم للنقمة منهم, وقوله تعال }ويدهم ف طغيانم يعمهون{ قال
 السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن مسعود وعن أناس من
 أصحاب النب صلى ال عليه وسلم: يدهم يلي لم وقال ماهد يزيدهم, وقال تعال: }أيسبون إنا

 ندهم به من مال وبني نسارع لم ف اليات ؟ بل ل يشعرون{ وقال: }سنستدرجهم من حيث ل
 يعلمون{ قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لم نعمة وهي ف القيقة نقمة وقال تعال: }فلما نسوا

 ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون *
 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد ل رب العالي{ قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه

 الملء والترك لم ف عتوهم وتردهم كما قال تعال }ونقلب أفئدتم وأبصارهم كما ل يؤمنوا به أول
 مرة ونذرهم ف طغيانم يعمهون{ والطغيان: هو الجاوزة ف الشيء كما قال تعال: }إنا لا طغى الاء

 حلناكم ف الارية{ وقال الضاحك عن ابن عباس ف طغيانم يعمهون ف كفرهم يترددون, وكذا فسره
 السدي بسنده عن الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وماهد وأبو مالك وعبد الرحن
 بن زيد ف كفرهم وضللتهم. قال ابن جرير: والعمه: الضلل. يقال عمه فلن يعمه عمها وعموها إذا
 ضل, قال وقوله ف طغيانم يعمهون ف ضللتهم, وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلهم رجسه يترددون
 حيارى ضلًل ل يدون إل الخرج منه سبيًل لن ال قد طبع على قلوبم وختم عليها وأعمى أبصارهم

 عن الدى وأغشاها فل يبصرون رشدا ول يهتدون سبيًل. وقال بعضهم: العمى ف العي والعمه ف
 القلب, وقد يستعمل العمى ف القلب أيضا قال تعال: }فإنا ل تعمى البصار ولكن تعمى القلوب الت

 ف الصدور{ وتقول عمه الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه وجعه عمه, وذهبت إبله العمهاء إذا ل
يدر أين ذهبت.

102



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

** ُأْوَلـِئَك اّلِذيَن اْشَتُروْا الّضَلَلَة ِباْلُهَدَى َفَما َرِبَحْت ّتَجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن 
    قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن

 ناس من الصحابة }أولئك الذين اشتروا الضللة بالدى{ قال أخذوا الضللة وتركوا الدى, وقال ابن
 إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }أولئك الذين اشتروا

 الضللة بالدى{ أي الكفر باليان, وقال ماهد آمنوا ث كفروا وقال قتادة: استحبوا الضللة على
 الدى, وهذا الذي قاله قتادة يشبهه ف العن قوله تعال ف ثود }فأما ثود فهديناهم فاستحبوا العمى

 على الدى{ وحاصل قول الفسرين فيما تقدم أن النافقي عدلوا عن الدى إل الضلل واعتاضوا عن
 الدى بالضللة وهو معن قوله تعال }أولئك الذين اشتروا الضللة بالدى{ أي بذلوا الدى ثنا

 للضللة وسواء ف ذلك من كان منهم قد حصل له اليان ث رجع عنه إل الكفر كما قال تعال فيهم
 }ذلك بأنم آمنوا ث كفروا فطبع على قلوبم{ أو أنم استحبوا الضللة على الدى كما يكون حال
 فريق آخر منهم فإنم أنواع وأقسام ولذا قال تعال }فما ربت تارتم وما كانوا مهتدين{ أي ما

 ربت صفقتهم ف هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين ف صنيعهم ذلك, وقال ابن جرير حدثنا
 بشي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة }فما ربت تارتم وما كانوا مهتدين{ قد وال رأيتموهم
 خرجوا من الدى إل الضللة ومن الماعة إل الفرقة ومن المن إل الوف ومن السنة إل البدعة,

وهكذا رواه ابن أب حات من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بثله سواء.

 ** َمَثُلُهْم َكَمَثِل اّلِذي اْسَتْوَقَد َنارا َفَلّمآ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب الّلُه ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت ّل
ُيْبِصُروَن *  ُصّم ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َل َيْرِجُعوَن 

    يقال مثل ومثل ومثيل أيضا والمع أمثال, قال ال تعال: }وتلك المثال نضربا للناس وما يعقلها
 إل العالون{ وتقدير هذا الثل أن ال سبحانه شبههم ف اشترائهم الضللة بالدى, وصيورتم بعد

 البصية إل العمى, بن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع با وأبصر با ما عن يينه وشاله وتأنس
 با فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار ف ظلم شديد ل ُيبصر ول يهتدي وهو مع هذا أصم ل يسمع

 أبكم ل ينطق أعمى لو كان ضياء لا أبصر, فلهذا ل يرجع إل ما كان عليه قبل ذلك, فكذلك هؤلء
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 النافقون ف استبدالم الضللة عوضا عن الدى واستحبابم الغي على الرشد وف هذا الثل دللة على
أنم آمنوا ث كفروا كما أخب تعال عنهم ف غي هذا الوضع, وا ل أعلم.

   وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي ف تفسيه عن السدي, ث قال والتشبيه ههنا ف غاية الصحة لنم
 بإيانم اكتسبوا أوًل نورا ث بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا ف حية عظيمة فإنه ل حية أعظم من

حية الدين.
   وزعم ابن جرير أن الضروب لم الثل ههنا ل يؤمنوا ف وقت من الوقات واحتج بقوله تعال }ومن

 الناس من يقول آمنا با ل وباليوم اَلخر وما هم بؤمني{, والصواب أن هذا إخبار عنهم ف حال
 نفاقهم وكفرهم, وهذا ل ينفي أنه كان حصل لم إيان قبل ذلك ث سلبوه وطبع على قلوبم, ول

 يستحضر ابن جرير هذه اَلية ههنا وهي قوله تعال }ذلك بأنم آمنوا ث كفروا فطبع على قلوبم فهم ل
 يفقهون{ فلهذا وجه هذا الثل بأنم استضاؤوا با أظهروه من كلمة اليان أي ف الدنيا ث أعقبهم
 ظلمات يوم القيامة قال وصح ضرب مثل الماعة بالواحد, كما قال }رأيتهم ينظرون إليك تدور
 أعينهم كالذي يغشى عليه من الوت{ أي كدوران الذي يغشى عليه من الوت, وقال تعال: }ما
 خلقكم ول بعثكم إل كنفس واحدة{ وقال تعال: }مثل الذين حلوا التوراة ث ل يملوها كمثل

 المار يمل أسفارا{ وقال بعضهم تقدير الكلم مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا, وقال بعضهم
الستوقد واحد لماعة معه وقال آخرون الذي ههنا بعن الذين كما قال الشاعر:

 وإن الذي حانت بفلج دماؤههم القوم كل القوم يا أم خالد
   قلت وقد التفت ف أثناء الثل من الواحد إل المع ف قوله تعال: }فلما أضاءت ما حوله ذهب ال

 بنورهم وتركهم ف ظلمات ل يبصرون * صم بكم عمي فهم ل يرجعون{ وهذا أفصح ف الكلم وأبلغ
 ف الظلم, وقوله تعال }ذهب ال بنورهم{ أي ذهب عنهم با ينفعهم وهو النور وأبقى لم ما يضرهم

 وهو الحراق والدخان }وتركهم ف ظلمات{ وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق }ل
 يبصرون{ ل يهتدون إل سبيل خي ول يعرفونا وهم مع ذلك }صم{ ل يسمعون خيا }بكم{ ل

 يتكلمون با ينفعهم }عمي{ ف ضللة وعماية البصية كما قال تعال: }فإنا ل تعمى البصار, ولكن
تعمى القلوب الت ف الصدور{ فلهذا ل يرجعون إل ما كانوا عليه من الداية الت باعوها بالضللة.

ذكر أقوال الفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه
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   قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة المدان عن ابن مسعود
 وعن ناس من الصحابة ف قوله تعال }فلما أضاءت ما حوله{ زعم أن ناسا دخلوا ف السلم مقدم نب

 ال صلى ال عليه وسلم الدينة ث إنم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان ف ظلمة فأوقد نارا فلما
 أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حت عرف ما يتقي منه فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل
 ل يدري ما يتقي من أذى, فذلك النافق كان ف ظلمة الشرك فأسلم فعرف اللل والرام والي والشر

 فبينما هو كذلك إذ كفر فصار ل يعرف اللل من الرام ول الي من الشر, وقال العوف عن ابن
 عباس ف هذه اَلية, قال: أما النور فهو إيانم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضللتهم

 وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ث نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال ماهد:
 }فلما أضاءت ما حوله{ أما إضاءة النار فإقبالم إل الؤمني والدى, وقال عطاء الراسان ف قوله

 تعال }مثلهم كمثل الذي استوقد نارا{ قال هذا مثل النافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ث يدركه عمى
 القلب. وقال ابن أب حات: وروي عن عكرمة والسن والسدي والربيع بن أنس نو قول عطاء

 الراسان وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم ف قوله تعال }مثلهم كمثل الذي استوقد نارا{ إل آخر
 اَلية. قال هذه صفة النافقي كانوا قد آمنوا حت أضاء اليان ف قلوبم كما أضاءت النار لؤلء الذين

 استوقدوا نارا ث كفروا فذهب ال بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم ف ظلمات ل
 يبصرون, وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أب طلحة عن ابن عباس ف قوله تعال: }مثلهم
 كمثل الذي استوقد نارا{ قال: هذا مثل ضربه ال للمنافقي أنم كانوا يعتزون بالسلم فيناكحهم

 السلمون ويوارثونم ويقاسونم الفيء, فلما ماتوا سلبهم ال ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه,
 وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية: }مثلهم كمثل الذي استوقد نارا{ فإنا ضوء

 النار ما أوقدتا, فإذا خدت ذهب نورها وكذلك النافق كلما تكلم بكلمة الخلص بل إله إل ال
 أضاء له, فإذا شك وقع ف الظلمة, وقال الضحاك: }ذهب ال بنورهم{ أما نورهم فهو إيانم الذي
 تكلموا به, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: }مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما

 حوله{ فهي ل إله إل ال أضاءت لم فأكلوا با وشربوا وآمنوا ف الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دمائهم
 حت إذا ماتوا ذهب ال بنورهم وتركهم ف ظلمات ل يبصرون. وقال سعيد عن قتادة ف هذه اَلية: إن

 العن أن النافق تكلم بل إله إل ال فأضاءت له ف الدنيا فناكح با السلمي وغازاهم با ووارثهم با
 وحقن با دمه وماله فلما كان عند الوت سلبها النافق لنه ل يكن لا أصل ف قلبه ول حقيقة ف عمله

 }وتركهم ف ظلمات ل يبصرون{ قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: }وتركهم ف ظلمات ل
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 يبصرون{ يقول ف عذاب إذا ماتوا, وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد
 بن جبي عن ابن عباس: }وتركهم ف ظلمات{ أي يبصرون الق ويقولون به حت إذا خرجوا من ظلمة

 الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه, فتركهم ف ظلمات الكفر فهم ل يبصرون هدى, ول يستقيمون
 على حق, وقال السدي ف تفسيه بسنده: }وتركهم ف ظلمات{ فكانت الظلمة نفاقهم. وقال السن

 البصري: وتركهم ف ظلمات ل يبصرون, فذلك حي يوت النافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فل
 يد له عمًل من خي عمل به يصدق به قوله ل إله إل ال: }صم بكم عمي{ قال السدي بسنده: صم

 بكم عمي فهم خرس عمي, وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس }صم بكم عمي{ يقول ل يسمعون
 الدى ول يبصرونه, ول يعقلونه وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة: }فهم ل يرجعون{ قال ابن

 عباس: أي ل يرجعون إل هدى, وكذا قال الربيع بن أنس: وقال السدي بسنده }صم بكم عمي فهم
ل يرجعون{ إل السلم. وقال قتادة: فهم ل يرجعون, أي ل يتوبون ول هم يذكرون,(

 ** َأْو َكَصّيٍب ّمَن الّسَمآِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعُلوَن َأْصاِبَعُهْم ِفَي آَذاِنِهم ّمَن الّصَواِعِق َحَذَر
 اْلَمْوِت والّلُه ُمِحيٌط ِباْلكاِفِريَن *  َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهْم ُكّلَما َأَضآَء َلُهْم ّمَشْوْا ِفيِه َوِإَذآ َأْظَلَم

َعَلْيِهْم َقاُموْا َوَلْو َشآَء الّلُه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم ِإّن الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر 
    هذا مثل آخر ضربه ال تعال لضرب آخر من النافقي وهم قوم يظهر لم الق تارة ويشكون تارة
 أخرى فقلوبم ف حال شكهم وكفرهم وترددهم }كصيب{, والصيب الطر, قال ابن مسعود وابن
 عباس وناس من الصحابة وأبو العالية وماهد وسعيد بن جبي وعطاء والسن البصري وقتادة وعطية

 العوف وعطاء الراسان والسدي والربيع بن أنس, وقال الضحاك: هو السحاب, والشهر هو الطر نزل
 من السماء ف حال ظلمات, وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الوف,

 فإن من شأن النافقي الوف الشديوالفزع كما قال تعال: }يسبون كل صيحة عليهم{ وقال:
 }ويلفون بال إنم لنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون * لو يدون ملجأ أو مغارات أو مدخًل

 لوّلوا إليه وهم يمحون{ }والبق{ هو ما يلمح ف قلوب هؤلء الضرب من النافقي ف بعض الحيان
 من نور اليان ولذا قال }يعلون أصابعهم ف آذانم من الصواعق حذر الوت وال ميط بالكافرين{
 أي ول يدي عنهم حذرهم شيئا لن ال ميط بقدرته وهم تت مشيئته وإرادته كما قال: }هل أتاك

 حديث النود فرعون وثود بل الذين كفروا ف تكذيب وال من ورائهم ميط{ بم ث قال: }يكاد
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 البق يطف أبصارهم{ أي لشدته وقوته ف نفسه, وضعف بصائرهم وعدم ثباتا لليان, وقال علي بن
 أب طلحة عن ابن عباس }يكاد البق يطف أبصارهم{ يقول يكاد مكم القرآن يدل على عورات

 النافقي وقال ابن إسحاق حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }يكاد
 البق يطف أبصارهم{ أي لشدة ضوء الق كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما
 ظهر لم من اليان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لم الشكوك أظلمت قلوبم فوقفوا حائرين.

 وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لم مشوا فيه يقول كلما أصاب النافقي من عز
 السلم اطمأنوا إليه وإذا أصاب السلم نكبة قاموا ليجعوا إل الكفر كقوله تعال }ومن الناس من

 يعبد ال على حرف فإن أصابه خي اطمأن به{ وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن
 عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا{ أي يعرفون

 الق ويتكلمون به, فهم من قولم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إل الكفر قاموا أي متحيين,
 وهكذا قال أبو العالية والسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح
 وأظهر وال أعلم, وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بسب إيانم, فمنهم من يعطى
 من النور ما يضيء له مسية فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك, ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء
 أخرى, فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى, ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم اللص من النافقي
 الذين قال تعال فيهم }يوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا

 وراءكم فالتمسوا نورا{ وقال ف حق الؤمني }يوم ترى الؤمني والؤمنات يسعى نورهم بي أيديهم
 وبأيانم بشراكم اليوم جنات تري من تتها النار{ اَلية, وقال تعال: }يوم ل يزي ال النب والذين

 آمنوا معه نورهم يسعى بي أيديهم وبأيانم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء
قدير{.

ذكر الديث الوارد ف ذلك
   قال سعيد بن أب عروبة عن قتادة ف قوله تعال: }يوم ترى الؤمني والؤمنات{ اَلية, ذكر لنا أن نب
 ال صلى ال عليه وسلم كان يقول من الؤمني من يضيء نوره من الدينة إل عدن أو بي صنعاء ودون

 ذلك حت إن من الؤمني من ل يضيء نوره إل موضع قدميه, رواه ابن جرير ورواه ابن أب حات من
 حديث عمران بن َداَور القطان عن قتادة بنحوه, وهذا كما قال النهال بن عمرو عن قيس بن السكن
 عن عبد ال بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من
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 يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبامه يطفأ مرة ويتقد مرة, وهكذا رواه ابن جرير عن ابن
 مثن عن ابن إدريس عن أبيه عن النهال وقال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا ممد بن علي بن ممد

 الطنافسي حدثنا ابن إدريس سعت أب يذكر عن النهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد ال بن
 مسعود }نورهم يسعى بي أيديهم{ قال على قدر أعمالم يرون على الصراط منهم من نوره مثل البل
 ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره ف إبامه يتقد مرة ويطفأ أخرى, وقال ابن أب حات
 أيضا حدثنا ممد بن إساعيل الحسي حدثنا أبو يي المان حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن
 ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إل يعطى نورا يوم القيامة, فأما النافق فيطفأ نوره فالؤمن

 مشفق ما يرى من إطفاء نور النافقي, فهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا, وقال الضحاك بن مزاحم يعطى
 كل من كان يظهر اليان ف الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إل الصراط طفي نور النافقي فلما رأى

ذلك الؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتم لنا نورنا.
   فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما, مؤمنون خلص وهم الوصوفون باَليات الربع ف أول البقرة وكفار

 خلص وهم الوصوفون باَليتي بعدها ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم الضروب لم الثل الناري,
 ومنافقون يترددون تارة يظهر لم لع اليان وتارة يبو وهم أصحاب الثل الائي وهم أخف حاًل من

 الذين قبلهم, وهذا القام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر ف سورة النور من ضرب مثل الؤمن وما جعل
 ال ف قلبه من الدى والنور بالصباح ف الزجاجة الت كأنا كوكب دري وهي قلب الؤمن الفطور
 على اليان واستمداده من الشريعة الالصة الصافية الواصلة إليه من غي كدر ول تليط كما سيأت
 تقريره ف موضعه إن شاء ال, ث ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنم على شيء وليسوا
 على شيء, وهم أصحاب الهل الركب ف قوله تعال }والذين كفروا أعمالم كسراب بقيعة يسبه

 الظمآن ماًء حت إذا جاءه ل يده شيئا{ اَلية, ث ضرب مثل الكفار الهال الهل البسيط وهم الذين
 قال تعال فيهم }أو كظلمات ف بر لي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها

 فوق بعض إذا أخرج يده ل يكد يراها ومن ل يعل ال له نورا فما له من نور{ فقسم الكفار ههنا إل
 قسمي: داعية ومقلد, كما ذكرها ف أول سورة الج }ومن الناس من يادل ف ال بغي علم ويتبع

 كل شيطان مريد{ وقال }ومن الناس من يادل ف ال بغي علم ول هدى ول كتاب مني{ وقد قسم
 ال الؤمني ف أول الواقعة وف آخرها, وف سورة النسان إل قسمي: سابقون وهم القربون وأصحاب

يي وهم البرار.
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   فتلّخص من مموع هذه اَليات الكريات أن الؤمني صنفان: مقربون وأبرار, وأن الكافرين صنفان:
 دعاة ومقلدون, وأن النافقي أيضا صنفان: منافق خالص, ومنافق فيه شعبة من نفاق, كما جاء ف

 الصحيحي عن عبد ال بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم »ثلث من كن فيه كان منافقا خالصا
 ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها: من إذا حدث كذب وإذا وعد

 أخلف وإذا ائتمن خان« استدلوا به على أن النسان قد تكون فيه شعبة من إيان وشعبة من نفاق. إما
 عملي لذا الديث أو اعتقادي كما دلت عليه اَلية كما ذهب عليه طائفة من السلف وبعض العلماء
 كما تقدم وكما سيأت إن شاء ال. قال المام أحد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعن شيبان عن

 ليث عن عمرو بن مرة عن أب البختري عن أب سعيد قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر, وقلب أغلف مربوط على غلفه, وقلب منكوس,

 وقلب مصفح, فأما القلب الجرد فقلب الؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الغلف فقلب الكافر وأما
 القلب النكوس فقلب النافق الالص عرف ث أنكر وأما القلب الصفح فقلب فيه إيان ونفاق, ومثل

 اليان فيه كمثل البقلة يدها الاء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح والدم فأي الادتي
غلبت على الخرى غلبت عليه« وهذا إسناد جيد حسن.

   وقوله تعال: }ولو شاء ال لذهب بسمعهم وأبصارهم إن ال على كل شيء قدير{ قال ممد بن
 إسحاق حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس ف قوله تعال: }ولو شاء
 ال لذهب بسمعهم وأبصارهم{ قال ِلَما تركوا من الق بعد معرفته }إن ال على كل شيء قدير{ قال
 ابن عباس أي إن ال على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير: إنا وصف ال تعال

 نفسه بالقدرة على كل شيء ف هذا الوضع لنه حذر النافقي بأسه وسطوته وأخبهم أنه بم ميط,
 وعلى إذهاب أساعهم وأبصارهم قدير. ومعن قدير قادر كما معن عليم عال, وذهب ابن جرير ومن
 تبعه من كثي من الفسرين إل أن هذين الثلي مضروبان لصنف واحد من النافقي وتكون أو, ف قوله

 تعال: }أو كصيب من السماء{ بعن الواو كقوله تعال }ول تطع منهم آثا أو كفورا{ أو تكون
 للتخيي أي اضرب لم مثًل بذا وإن شئت بذا, قال القرطب: أو للتساوي مثل جالس السن أو ابن

 سيين على ما وجهه الزمشري أن كل منهما مساو لَلخر ف إباحة اللوس إليه ويكن معناه على قوله
 سواء ضربت لم مثًل بذا أو بذا فهو مطابق لالم )قلت( وهذا يكون باعتبار جنس النافقي فإنم

 أصناف ولم أحوال وصفات كما ذكرها ال تعال ف سورة براءة ـ ومنهم ـ ومنهم ـ ومنهم ـ
 يذكر أحوالم وصفاتم وما يعتمدونه من الفعال والقوال, فجعل هذين الثلي لصنفي منهم أشد
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 مطابقة لحوالم وصفاتم, وال أعلم, كما ضرب الثلي ف سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والقلدين
 ف قوله تعال }والذين كفروا أعمالم كسراب بقيعة{ إل أن قال }أو كظلمات ف بر لي{ اَلية:
 فالول للدعاة الذين هم ف جهل مركب, والثان لذوي الهل البسيط من التباع القلدين, وال أعلم

بالصواب.

 ** َياَأّيَها الّناُس اْعُبُدوْا َرّبُكُم اّلِذي َخَلَقُكْم َواّلِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعّلُكْم َتّتُقوَن *  اّلِذي َجَعَل َلُكُم الْرَض
 ِفَراشا َوالّسَماَء ِبَنآًء َوَأنَزَل ِمَن الّسَمآِء َمآًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الّثَمَراِت ِرْزقا ّلُكْم َفَل َتْجَعُلوْا لّلِه َأنَدادا َوَأْنُتْم

َتْعَلُموَن 
    شرع تبارك وتعال ف بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعال هو النعم على عبيده بإخراجهم من العدم إل

 الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لم الرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة
 موطأة مثبتة بالرواسي الشامات والسماء بناء وهو السقف, كما قال ف اَلية الخرى }وجعلنا السماء
 سقفا مفوظا وهم عن آياتا معرضون{ }وأنزل لم من السماء ماء{ والراد به السحاب ههنا ف وقته

 عند احتياجهم إليه فأخرج لم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لم ولنعامهم كما قرر
 هذا ف غي موضع من القرآن, ومن أشبه آية بذه اَلية قوله تعال: }الذي جعل لكم الرض قرارا

 والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم ال ربكم فتبارك ال رب العالي{
 ومضمونه: أنه الالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم, فبهذا يستحق أن يعبد وحده ول يشرك به

 غيه ولذا قال: }فل تعلوا ل أندادا وأنتم تعلمون{ وف الصحيحي عن ابن مسعود قال قلت يا
 رسول ال أي الذنب أعظم عند ال ؟ قال: »أن تعل ل ندا وهو خلقك« الديث, وكذا حديث معاذ

 أتدري ما حق ال على عباده ؟ »أن يعبدوه ول يشركوا به شيئا« الديث, وف الديث اَلخر »ل
 يقولن أحدكم ما شاء ال وشاء فلن, ولكن ليقل ما شاء ال ث شاء فلن« وقال حاد بن سلمة حدثنا
 عبد اللك بن عمي عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبة أخي عائشة أم الؤمني لمها قال: رأيت
 فيما يرى النائم كأن أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم ؟ قالوا نن اليهود, قلت إنكم لنتم القوم

 لول أنكم تقولون عزير ابن ال, قالوا وإنكم لنتم القوم لول أنكم تقولون ما شاء ال وما شاء ممد,
 قال ث مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم ؟ قالوا نن النصارى, قلت إنكم لنتم القوم لول أنكم

 تقولون السيح ابن ال, قالوا وإنكم لنتم القوم لول أنكم تقولون ما شاء ال وشاء ممد, فلما أصبحت
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 أخبت با من أخبت ث أتيت النب صلى ال عليه وسلم فأخبته فقال: »هل أخبت با أحدا ؟« قلت:
 نعم فقام فحمد ال وأثن عليه ث قال: »أما بعد فإن طفيًل رأى رؤيا أخب با من أخب منكم وإنكم قلتم

 كلمة كان ينعن كذا وكذا أن أناكم عنها فل تقولوا ما شاء ال وشاء ممد ولكن قولوا ما شاء ال
 وحده« هكذا رواه ابن مردويه ف تفسي هذه اَلية من حديث حاد بن سلمة به, وأخرجه ابن ماجه من

 وجه آخر عن عبد اللك بن عمي به بنحوه, وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الجلح بن عبد ال
 الكندي عن يزيد بن الصم عن ابن عباس قال: قال رجل للنب صلى ال عليه وسلم ما شاء ال وشئت

 فقال: »أجعلتن ل ندا ؟ قل ما شاء ال وحده« رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من
 حديث عيسى بن يونس عن الجلح به, هذا كله صيانة وحاية لناب التوحيد, وال أعلم. وقال ممد
 بن إسحاق حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس قال: قال ال تعال:

 }يا أيها الناس اعبدوا ربكم{ للفريقي جيعا من الكفار والنافقي, أي وحدوا ربكم الذي خلقكم
 والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس }فل تعلوا ل اندادا وأنتم تعلمون{ أي ل تشركوا بال غيه من
 النداد الت ل تنفع ول تضر وأنتم تعلمون أنه ل رب لكم يرزقكم غيه وقد علمتم أن الذي يدعوكم
 إليه الرسول صلى ال عليه وسلم من التوحيد هو الق الذي ل شك فيه, وهكذا قال قتادة, وقال ابن
 أب حات حدثنا أحد بن عمرو بن أب عاصم حدثنا أبو عمرو حدثنا أبو الضحاك بن ملد أبو عاصم
 حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس ف قول ال عز وجل: }فل تعلوا ل أندادا{ قال

 النداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء ف ظلمة الليل, وهو أن يقول وال وحياتك
 يا فلن وحيات, ويقول لول كلبة هذا لتانا اللصوص البارحة ولول البط ف الدار لتى اللصوص, وقول

 الرجل لصاحبه ما شاء ال وشئت, وقول الرجل لول ال وفلن ل تعل فيها فلن هذا كله به شرك,
 وف الديث أن رجًل قال لرسول ال صلى ال عليه وسلم ما شاء وشئت, قال: »أجعلتن ل ندا« وف

 الديث اَلخر: »نعم القوم أنتم لول أنكم تنددون تقولون ما شاء ال وشاء فلن« قال أبو العالية فل
 تعلوا ل أندادا أي عدلء شركاء, وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإساعيل بن

 أب خالد, وقال ماهد }فل تعلوا ل أندادا وأنتم تعلمون{ قال تعلمون أنه إله واحد ف التوراة
والنيل.

ذكر حديث ف معن هذه اَلية الكرية
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   قال المام أحد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلء حدثنا يي بن
 أب كثي عن زيد بن سلم عن جده مطور عن الارث الشعري أن نب ال صلى ال عليه وسلم قال:

 »إن ال عز وجل أمر يي بن زكريا عليه السلم بمس كلمات أن يعمل بن وأن يأمر بن إسرائيل أن
 يعملوا بن وأنه كاد أن يبطى با فقال له عيسى عليه السلم: إنك قد أمرت بمس كلمات أن تعمل

 بن وتأمر بن اسرائيل أن يعملوا بن فإما أن تبلغهم وإما أن إبلغهن, فقال يا أخي إن أخشى إن سبقتن
 أن أعذب أو يسف ب قال: فجمع يي بن زكريا بن إسرائيل ف بيت القدس حت امتل السجد فقعد
 على الشرف فحمد ال وأثن عليه ث قال إن ال أمرن بمس كلمات أن أعمل بم وآمركم أن تعملوا

 بن, أولن: أن تعبدوا ال ول تشركوا به شيئا, فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله
 بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إل غي سيده, فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن ال

 خلقكم ورزقكم فاعبدوه ول تشركوا به شيئا, وآمركم بالصلة فإن ال ينصب وجهه لوجه عبده ما ل
 يلتفت فإذا صليتم فل تلتفوا, وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك ف عصابة

 كلهم يد ريح السك, وإن خلوف فم الصائم أطيب عند ال من ريح السك, وآمركم بالصدقة فإن
 مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه, وقال لم هل لكم أن

 أفتدي نفسي منكم, فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثي حت فك نفسه, وآمركم بذكر ال كثيا
 وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا ف أثره, فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن

 ما يكون من الشيطان إذا كان ف ذكر ال« قال: وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »وأنا آمركم
 بمٍس ال أمرن بن: الماعة والسمع والطاعة والجرة والهاد ف سبيل ال, فإنه من خرج من الماعة

 قيد شب فقد خلع ربقة السلم من عنقه إل أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم«
 قالوا: يا رسول ال وإن صام وصلى ؟ فقال: »وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا السملي

 بأسائهم على ما ساهم ال عز وجل السلمي الؤمني عباد ال« هذا حديث حسن والشاهد منه ف هذه
 اَلية قوله: »وإن ال خلقكم ورزقكم فاعبدوه ول تشركوا به شيئا« وهذه اَلية دالة على توحيده تعال

 بالعبادة وحده ل شريك له وقد استدل به كثي من الفسرين كالرازي وغيه على وجود الصانع تعال
 وهي دالة على ذلك بطريق الول فإن من تأمل هذه الوجودات السفلية والعلوية واختلف أشكالا

 وألوانا وطباعها ومنافعها ووضعها ف مواضع النفع با مكمة, علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه
 وعظيم سلطانه, كما قال بعض العراب, وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعال ؟ فقال: يا سبحان
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 ال إن البعر ليدل على البعي, وإن أثر القدام لتدل على السي, فسماء ذات أبراج, وأرض ذات فجاج,
وبار ذات أمواج ؟ أل يدل ذلك على وجود اللطيف البي ؟.

   وحكى الرازي عن المام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلف اللغات والصوال
 والنغمات, وعن أب حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعال, فقال لم: دعون فإن مفكر
 ف أمر قد أخبت عنه ذكروا ل أن سفينة ف البحر موقرة فيها أنواع من التاجر وليس با أحد يرسها

 ول يسوقها, وهي مع ذلك تذهب وتيء وتسي بنفسها وتترق المواج العظام حت تتخلص منها,
 وتسي حيث شاءت بنفسها من غي أن يسوقها أحد, فقالوا: هذا شيء ل يقوله عاقل, فقال: ويكم

 هذه الوجودات با فيها من العال العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الشياء الحكمة ليس لا
 صانع, فبهت القوم ورجعوا إل الق وأسلموا علي يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع,

 فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه البريسم, وتأكله النحل فيخرج منه العسل
 وتأكله الشاة والبقر والنعام فتلقيه بعرا وروثا, وتأكله الظباء فيخرج منها السك وهو شيء واحد,
 وعن المام أحد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال ههنا حصن حصي أملس ليس له باب ول منفذ,

 ظاهره كالفضة البيضاء, وباطنه كالذهب البريز, فبينا هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان
 سيع بصي ذو شكل حسن وصوت مليح, يعن بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس

عن ذلك فأنشد:
 تأمل ف نبات الرض وانظرإل آثار ما صنع الليك

 عيون من لي شاخصاتبأحداق هي الذهب السبيك
 على قضب الزبرجد شاهداتبأن ال ليس له شريك

  وقال ابن العتز:
 فيا عجبا كيف يعصى اللــه أم كيف يحده الاحد

 وف كل شيء له آيةتدل على أنه واحد
   وقال آخرون من تأمل هذه السموات ف ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار

 النية من السيارة ومن الثوابت, وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم ف كل يوم وليلة دويرة ولا ف
 أنفسها سي يصها, ونظر إل البحار الكتنفة للرض من كل جانب, والبال الوضوعة ف الرض لتقر

 ويسكن ساكنوها مع اختلف أشكالا وألوانا كما قال تعال: }ومن البال جدد بيض وحر متلف
 ألوانا وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والنعام متلف ألوانه كذلك, إنا يشى ال من عباده
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 العلماء{ وكذلك هذه النار السارحة من قطر إل قطر للمنافع وماذرأ ف الرض من اليوانات التنوعة
 والنبات الختلف الطعوم والراييج والشكال واللوان مع اتاد طبيعة التربة والاء استدل على وجود

 الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحته بلقه ولطفه بم وإحسانه إليهم وبره بم ل إله غيه ول رب
سواه, عليه توكلت وإليه أنيب, واَليات ف القرآن الدالة على هذا القام كثية جدا.

 ** َوِإن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ّمّما َنّزْلَنا َعَلَى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة ّمن ّمْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَدآَءُكم ّمن ُدوِن الّلِه ِإْن
ُكْنُتْم َصاِدِقَي *  َفِإن ّلْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاّتُقوْا الّناَر اّلِتي َوُقوُدَها الّناُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعّدْت ِلْلَكاِفِريَن 
    ث شرع تعال ف تقرير النبوة بعد أن قرر أنه ل إله إل هو, فقال ماطبا للكافرين: }وإن كنتم ف

 ريب ما نزلنا على عبدنا{ يعن ممدا صلى ال عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه
 من عند غي ال فعارضوه بثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بن شئتم من دون ال فإنكم ل تستطيعون

 ذلك, قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم, وقال السدي عن أب مالك شركاءكم أي قوما آخرين
 يساعدونكم على ذلك, أي استعينوا بآلتكم ف ذلك يدونكم وينصرونكم, وقال ماهد وادعوا

 شهداءكم قال ناس يشهدون به يعن حكام الفصحاء, وقد تداهم ال تعال بذا ف غي موضع من
 القرآن فقال ف سورة القصص }قل فأتوا بكتاب من عند ال هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقي{
 وقال ف سورة سبحان }قل لئن اجتمعت النس والن على أن يأتوا بثل هذا القرآن ل يأتون بثله ولو
 كان بعضهم لبعض ظهيا{ وقال ف سورة هود: }أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات
 وادعوا من استطعتم من دون ال إن كنتم صادقي{ وقال ف سورة يونس: }وما كان هذا القرآن أن

 يفترى من دون ال ولكن تصديق الذي بي يديه وتفصيل الكتاب ل ريب فيه من رب العالي * أم
 يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا ما استطعتم من دون ال إن كنتم صادقي{ وكل هذه

 اَليات مكية, ث تداهم بذلك أيضا ف الدينة فقال ف هذه اَلية }وإن كنتم ف ريب ـ أي شك ـ ما
 نزلنا على عبدنا ـ يعن ممدا صلى ال عليه وسلم ـ فأتوا بسورة من مثله{ يعن من مثل القرآن, قاله
 ماهد وقتادة واختاره ابن جرير والطبي والزمشري والرازي, ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس
 والسن البصري, وأكثر الحققي, ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تداهم كلهم متفرقي ومتمعي

 سواء ف ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل من التحدي وأشل من أن يتحدى آحادهم الميي من ل
 يكتب ول يعان شيئا من العلوم وبدليل قوله تعال: }فأتوا بعشر سور مثله{ وقوله }ل يأتون بثله{
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 وقال بعضهم من مثل ممد صلى ال عليه وسلم, يعن من رجل أمي مثله, والصحيح الول, لن
 التحدي عام لم كلهم مع أنم أفصح المم وقد تداهم بذا ف مكة والدينة مرات عديدة مع شدة

 عداوتم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولذا قال تعال: }فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا{ ولن
 لنفي التأبيد ف الستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى, وهو أنه أخب خبا جازما
 قاطعا مقدما غي خائف ول مشفق أن هذا القرآن ل يعارض بثله أبد اَلبدين ودهر الداهرين وكذلك
 وقع المر ل يعارض من لدنه إل زماننا هذا ول يكن, وأن يتأتى ذلك لحد والقرآن كلم ال خالق
 كل شيء, وكيف يشبه كلم الالق كلم الخلوقي, ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه العجاز
 فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة العن, قال ال تعال: }الر * كتاب أحكمت آياته ث

 فصلت من لدن حكيم خبي{ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على اللف فكل من لفظه
 ومعناه فصيح ل ياذى ول يدان, فقد أخب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخب سواء

 بسواء, وأمر بكل خي, ونى عن كل شر كما قال تعال: }وتت كلمة ربك صدقا وعدًل{ أي صدقا
 ف الخبار وعدًل ف الحكام, فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مازفة ول كذب ول افتراء

 كما يوجد ف أشعار العرب وغيهم من الكاذيب والجازفات الت ل يسن شعرهم إل با, كما قيل
 ف الشعر إن أعذبه أكذبه, وتد القصيدة الطويلة الديدة قد استعمل غالبها ف وصف النساء أو اليل أو

 المر أو ف مدح شخص معي أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مافة أو سبع أو شيء من
 الشاهدات التعينة الت ل تفيد شيئا إل قدرة التكلم العي على الشيء الفي أو الدقيق أو إبرازه إل

 الشيء الواضح, ث تد له فيه بيت أو بيتي أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر ل طائل تته, وأما
 القرآن فجميعه فصيح ف غاية نايات البلغة عند من يعرف ذلك تفصيًل وإجاًل من فهم كلم العرب
 وتصاريف التعبي, فإنه إن تأملت أخباره وجدتا ف غاية اللوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء
 تكررت أم ل, وكلما تكرر حل وعل, ل يلق عن كثرة الرد, ول يل منه العلماء, وإن أخذ ف الوعيد
 والتهديد جاء منه ما تقشعر منه البال الصم الراسيات, فما ظنك بالقلوب الفاهات, وإن وعد أتى با

 يفتح القلوب واَلذان, ويشوق إل دار السلم وماورة عرش الرحن كما قال ف الترغيب }فل تعلم
 نفس ما أخفي لم من قرة أعي جزاء با كانوا يعملون{ وقال: }وفيها ما تشتهيه النفس وتلذ العي

 وأنتم فيها خالدون{ وقال ف الترهيب: }أفأمنتم أن يسف بكم جانب الب{ }أأمنتم من ف السماء أن
 يسف بكم الرض فإذا هي تور * أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف

 نذير{ وقال ف الزجر: }فكًل أخذنا بذنبه{ وقال ف الوعظ: }أفرأيت إن متعناهم سني ث جاءهم ما
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 كانوا يوعدون ما أغن عنهم ما كانوا يتعون{ إل غي ذلك من أنواع الفصاحة والبلغة واللوة, وإن
 جاءت اَليات ف الحكام والوامر والنواهي, اشتملت على المر بكل معروف حسن نافع طيب

 مبوب, والنهي عن كل قبيح رذيل دنء, كما قال ابن مسعود وغيه من السلف, إذا سعت ال تعال
 يقول ف القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{ فأرعها سعك فإنا خي يأمر به أو شر ينهى عنه, ولذا قال
 تعال: }يأمرهم بالعروف وينهاهم عن النكر ويل لم الطيبات ويرم عليهم البائث ويضع عنهم

 إصرهم والغلل الت كانت عليهم{ اَلية, وان جاءت اَليات ف وصف العاد وما فيه من الهوال وف
 وصف النة والنار وما أعد ال فيهما لوليائه وأعدائه من النعيم والحيم واللذ والعذاب الليم, بشرت

 به وحذرت وأنذرت, ودعت إل فعل اليات واجتناب النكرات, وزهدت ف الدنيا ورغبت ف
 اَلخرة, وثبتت على الطريقة الثلى, وهدت إل صراط ال الستقيم وشرعه القوي, ونفت عن القلوب

 رجس الشيطان الرجيم. ولذا ثبت ف الصحيحي عن أب هريرة رضي ال عنه عن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال: »ما من نب من النبياء إل قد أعطي من اَليات ما آمن على مثله البشر وإنا كان الذي
 أوتيته وحيا أوحاه ال إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة« ـ لفظ مسلم ـ وقوله صلى ال
 عليه وسلم: »وإنا كان الذي أوتيته وحيا« أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن العجز للبشر
 أن يعارضوه بلف غيه من الكتب اللية فإنا ليس معجزة عند كثي من العلماء وال أعلم, وله عليه
 الصلة والسلم من اَليات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما ل  يدخل تت حصر ول المد

والنة.
   وقد قرر بعض التكلمي العجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول العتزلة ف الصرفة, فقال: إن

 كان هذا القرآن معجزا ف نفسه ل يستطيع البشر التيان بثله ول ف قواهم معارضته فقد حصل الدعى
 وهو الطلوب, وإن كان ف إمكانم معارضته بثله ول يفعلوا ذلك مع شدة عداوتم له كان ذلك دليًل
 على أنه من عند ال لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتم على ذلك, وهذه الطريقة وإن ل تكن مرضية

 لن القرآن ف نفسه معجز ل يستطيع البشر معارضته كما قررنا إل أنا تصلح على سبيل التنل
 والجادلة والنافحة عن الق وبذه الطريقة أجاب الرازي ف تفسيه عن سؤاله ف السور القصار كالعصر

وإنا أعطيناك الكوثر.
   وقوله تعال: }فاتقوا النار الت وقودها الناس والجارة أعدت للكافرين{ أما الوقود, بفتح الواو, فهو

 ما يلقى ف النار لضرامها كالطب ونوه, كما قال تعال: }وأما القاسطون فكانوا لهنم حطبا{
 وقال تعال: }إنكم وما تعبدون من دون ال حصب جهنم أنتم لا واردون * لو كان هؤلء آلة ما
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 وردوها وكل فيها خالدون{ والراد بالجارة ههنا هي حجارة الكبيت العظيمة السوداء الصلبة النتنة,
 وهي أشد الحجار حرا إذا حيت أجارنا ال منها, وقال عبد اللك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحن بن

 سابط بن عمرو بن ميمون عن عبد ال بن مسعود ف قوله تعال: }وقودها الناس والجارة{ قال هي
 حجارة من كبيت, خلقها ال يوم خلق السموات والرض ف السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن

 جرير وهذا لفظه وابن أب حات والاكم ف مستدركه وقال على شرط الشيخي. وقال السدي ف
 تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مّرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة:
 اتقوا النار الت وقودها الناس والجارة, أما الجارة فهي من كبيت أسود يعذبون به مع النار, وقال

 ماهد حجارة من كبيت أنت من اليفة, وقال أبو جعفر ممد بن علي حجارة من كبيت, وقال ابن
 جريج حجارة من كبيت أسود ف النار, وقال ل عمرو بن دينار: أصلب من هذه الجارة وأعظم.

 وقيل الراد با حجارة الصنام والنداد الت كانت تعبد من دون ال كما قال تعال: }إنكم وما تعبدون
 من دون ال حصب جهنم{ اَلية, حكاه القرطب والرازي ورجحه على الول, قال لن أخذ النار ف

 حجارة الكبيت ليس بستنكر فجعلها هذه الجارة أول. وهذا الذي قاله ليس بقوي, وذلك أن النار
 إذا أضرمت بجارة الكبيت كان ذلك أشد لرها وأقوى لسعيها ول سيما على ما ذكره السلف من

 أنا حجارة من كبيت معدة لذلك, ث أخذ النار بذه الجارة أيضا مشاهد, وهذا الص يكون
 أحجارا فيعمل فيه بالنار حت يصي كذلك. وكذلك سائر الحجار تفخرها النار وترقها وإنا سيق هذا

 ف حر هذه النار الت وعدوا با, وشدة ضرامها وقوة لبها كما قال تعال: }كلما خبت زدناهم
 سعيا{ وهكذا رجح القرطب أن الراد با الجارة الت تسعر با النار لتحمر ويشتد لبها قال ليكون

 ذلك أشد عذابا لهلها, قال وقد جاء ف الديث عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: »كل مؤذ ف
 النار« وهذا الديث ليس بحفوظ ول معروف, ث قال القرطب وقد فسر بعنيي, أحدها أن كل من

آذى الناس دخل النار, واَلخر أن كل ما يؤذي ف النار يتأذى به أهلها من السباع والوام وغي ذلك.
   وقوله تعال: }أعدت للكافرين{ الظهر أن الضمي ف أعدت عائد إل النار الت وقودها الناس
 والجارة, ويتمل عوده إل الجارة كما قال ابن مسعود, ول منافاة بي القولي ف العن لنما

 متلزمان وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين بال ورسوله كما قال ابن إسحاق عن ممد عن
 عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس }أعدت للكافرين{ أي لن كان على مثل ما أنتم عليه من

 الكفر, وقد استدل كثي من أئمة السنة بذه اَلية على أن النار موجودة اَلن لقوله تعال: }أعدت{ أي
 أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثية ف ذلك منها »تاجت النة والنار« ومنها »استأذنت النار
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 ربا فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لا بنفسي نفس ف الشتاء ونفس ف الصيف« وحديث ابن
 مسعود سعنا وجبة فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »هذا حجر ألقي به من شفي
 جهنم منذ سبعي سنة اَلن وصل إل قعرها« وهو عند مسلم, وحديث صلة الكسوف وليلة السراء

 وغي ذلك من الحاديث التواترة ف هذا العن وقد خالفت العتزلة بهلهم ف هذا ووافقهم القاضي
منذر بن سعيد البلوطي قاضي الندلس.

 )تنبيه ينبغي الوقوف عليه(  قوله تعال: } فأتوا بسورة من مثله{ وقوله ف سورة يونس: }بسورة مثله{
 يعم كل سورة ف القرآن طويلة كانت أم قصية لنا نكرة ف سياق الشرط فتعم كما هي ف سياق

 النفي عن الحققي من الصوليي كما هو مقرر ف موضعه, فالعجاز حاصل ف طوال السور
 وقصارها, وهذا ما ل أعلم فيه نزاعا بي الناس سلفا وخلفا وقد قال الرازي ف تفسيه فإن قيل قوله
 تعال: }فأتوا بسورة من مثله{ يتناول سورة الكوثر وسورة العصر, وقل يا أيها الكافرون ونن نعلم
 بالضرورة أن التيان بثله أو با يقرب منه مكن فإن قلتم إن التيان بثل هذه السور خارج عن مقدار
 البشر كان مكابرة والقدام على هذه الكابرات ما يطرق بالتهمة إل الدين )قلنا( فلهذا السبب اخترنا

 الطريق الثان وقلنا إن بلغت هذه السور ف الفصاحة حد العجاز فقد حصل القصود, وإن ل يكن
 كذلك, كان امتناعهم من العارضة مع شدة دواعيهم إل توهي أمره معجزا, فعلى التقديرين يصل

 العجز, هذا لفظه بروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة ل يستطيع البشر معارضتها طويلة
 كانت أو قصية قال الشافعي رحه ال, لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم }والعصر إن النسان لفي
 خسر * إل الذين آمنوا وعملوا الصالات وتواصوا بالق وتواصوا بالصب{ وقد روينا عن عمرو بن

 العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم, فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بكة ف
 هذا الي ؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي فقال }والعصر إن النسان
 لفي خسر{ ففكر ساعة ث رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها, فقال: وما هو ؟ فقال: يا وبر يا وبر
 إنا أنت أذنان وصدر, وسائرك حقر فقر, ث قال كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو: وال إنك لتعلم

أن لعلم أنك تكذب.

 ** َوَبّشِر اّلِذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َأّن َلُهْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْنَهاُر ُكّلَما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن
َثَمَرٍة ّرْزقا َقاُلوْا َهـَذا اّلِذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبها َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
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    لا ذكر تعال ما أعده لعدائه من الشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال, عطف يذكر
 حال أوليائه من السعداء الؤمني به وبرسله الذين صدقوا إيانم بأعمالم الصالة, وهذا معن تسمية

 القرآن مثان على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه ف موضعه, وهو أن يذكر اليان ويتبع بذكر الكفر
 أو عكسه أو حال السعداء ث الشقياء أو عكسه, وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء

 ونظيه فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء ال فلهذا قال تعال: }وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالات
 أن لم جنات تري من تتها النار{ فوصفها بأنا تري من تتها النار أي من تت أشجارها

 وغرفها, وقد جاء ف الديث: أن أنارها تري ف غي أخدود, وجاء ف الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ
 الجوف, ول منافاة بينها فطينها السك الذفر, وحصباؤها اللؤلؤ والوهر, نسأل ال من فضله إنه هو

 الب الرحيم. وقال ابن أب حات: قرأ على الربيع بن سليمان, حدثنا أسد بن موسى, حدثنا أبو ثوبان عن
 عطاء بن قرة, عن عبد ال بن ضمرة, عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أنار

 النة تفجر تت تلل أو من تت جبال السك« وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن العمش
عن عبد ال بن مرة عن مسروق, قال: قال عبد ال: أنار النة تفجر من جبل السك.

   وقوله تعال: }كلما رزقوا منها من ثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل{ قال السدي ف تفسيه
 عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا

 الذي رزقنا من قبل, قال إنم ُأُتوا بالثمرة ف النة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ف
 الدنيا, وهكذا قال قتادة وعبد الرحن بن زيد بن أسلم ونصرة بن جرير, وقال عكرمة }قالوا هذا الذي

 رزقنا من قبل{ قال معناه مثل الذي كان بالمس, وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ماهد يقولون ما
 أشبهه به قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل هذا الذي رزقنا من قبل ثار النة من قبل هذا لشدة
 مشابة بعضه بعضا لقوله تعال: }وأتوا به متشابا{ قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل الصيصة
 عن الوزاعي عن يي بن أب كثي قال يؤتى أحدهم بالصفحة من الشيء فيأكل منها ث يؤتى بأخرى
 فيقول هذا الذي أتينا به من قبل, فتقول اللئكة ُكْل فاللون واحد والطعم متلف. وقال ابن أب حات:

 حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا عامر بن يساف عن يي بن أب كثي, قال عشب النة الزعفران
 وكثبانا السك, ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونا, ث يؤتون بثلها, فيقول لم أهل النة: هذا

 الذي أتيتمونا آنفا به, فتقول لم الوالدان: كلوا فاللون واحد والطعم متلف, وهو قول ال تعال:
 }وأتوا به متشابا{ وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية }وأتوا به متشابا{ قال:

 يشبه بعضه بعضا, ويتلف ف الطعم, قال ابن أب حات: وروي عن ماهد والربيع بن أنس والسدي نو
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 ذلك وقال ابن جرير بإسناده عن السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن
 مرة, عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ف قوله تعال: }وأتوا به متشابا{ يعن ف اللون والرأى

 وليس يشتبه ف الطعم, وهذا اختيار ابن جرير, وقال عكرمة }وأتوا به متشابا{ قال يشبه ثر الدنيا غي
 أن ثر النة أطيب, وقال سفيان الثوري عن العمش عن أب ظبيان عن ابن عباس ل يشبه شيئا ما ف
 النة ما ف الدنيا إل ف الساء, وف رواية: ليس ف الدنيا ما ف النة إل الساء, ورواه ابن جرير من

 رواية الثوري وابن أب حات من حديث أب معاوية كلها عن العمش به, وقال عبد الرحن بن زيد بن
 أسلم ف قوله تعال: }وأتوا به متشابا{ قال يعرفون أساءه كما كانوا ف الدنيا التفاح بالتفاح والرمان

 بالرمان, قالوا ف النة هذا الذي رزقنا من قبل ف الدنيا وأتوا به متشابا يعرفونه وليس هو مثله ف
الطعم.

   وقوله تعال: }ولم فيها أزواج مطهرة{ قال ابن أب طلحة عن ابن عباس: مطهرة من القذر والذى,
 وقال ماهد, من اليض والغائط والبول والنخام والبزاق والن والولد, وقال قتادة مطهرة من الذى

 والأث, وف رواية عنه ل حيض ول كلف, وروي عن عطاء والسن والضحاك وأب صال وعطية
 والسدي نو ذلك. وقال ابن جرير حدثن يونس بن عبد العلى. أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحن بن

 زيد بن أسلم, قال: الطهرة الت ل تيض, قال وكذلك خلقت حواء عليها السلم, فلما عصت قال ال
 تعال: إن خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة ـ وهذا غريب, وقال الافظ أبو بكر بن

 مردويه: حدثنا إبراهيم بن ممد حدثن حعفر بن ممد بن حرب وأحد بن ممد الوري قال: حدثنا
 ممد بن عبيد الكندي, حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي, حدثنا عبد ال بن البارك عن شعبة عن قتادة
 عن أب نضرة عن أب سعيد عن النب صلى ال عليه وسلم ف قوله تعال: }ولم فيها أزواج مطهرة{ قال

 من اليض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب ـ وقد رواه الاكم ف مستدركه عن ممد
 بن يعقوب بن السن بن علي بن عفان عن ممد بن عبيد به, وقال صحيح على شرط الشيخي, وهذا

 الذي ادعاه فيه نظر, فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حات بن حبان البست: ل يوز
الحتجاج به )قلت( والظهر أن هذا من كلم قتادة كما تقدم, وال أعلم.

   وقوله تعال: }وهم فيها خالدون{ هذا هو تام السعادة فإنم مع هذا النعيم ف مقام أمي من الوت
 والنقطاع فل آخر له ول انقضاء بل ف نعيم سرمدي أبدي على الدوام, وال السؤول أن يشرنا ف

زمرتم, إنه جواد كري بر رحيم.
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 ** ِإّن الّلَه َل َيْسَتْحى َأن َيْضِرَب َمَثًل ّما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأّما اّلِذيَن آَمُنوْا َفَيْعَلُموَن َأّنُه اْلَحّق ِمن ّرّبِهْم
 َوَأّما اّلِذيَن َكَفُروْا َفَيُقوُلوَن َماَذآ َأَراَد الّلُه ِبَهـَذا َمَثًل ُيِضّل ِبِه َكِثيا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيا َوَما ُيِضّل ِبِه ِإّل
 اْلَفاِسِقَي *  اّلِذيَن َينُقُضوَن َعْهَد الّلِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َمآ َأَمَر الّلُه ِبِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي

الْرِض ُأوَلـِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن 
    قال السدي ف تفسيه عن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة

 لا ضرب ال هذين الثلي للمنافقي يعن قوله تعال: }مثلهم كمثل الذي استوقد نارا{ وقوله: }أو
 كصيب من الساء{ اَليات الثلث, قال النافقون: ال أعلى وأجل من أن يضرب هذه المثال, فأنزل
 ال هذه اَلية إل قوله تعال: }هم الاسرون{ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لا ذكر ال تعال

 العنكبوت والذباب, قال الشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل ال }إن ال ل يستحيي
 أن يضرب مثًل ما بعوضة فما فوقها{ وقال سعيد عن قتادة أي إن ال ل يستحيي من الق أن يذكر
 شيئا ما قل أو كثر, وإن ال حي ذكر ف كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضللة: ما أراد ال من
 ذكر هذا ؟ فأنزل ال }إن ال ل يستحيي أن يضرب مثًل ما بعوضة فما فوقها{ )قلت( العبارة الول

 عن قتادة فيها إشعار أن هذه اَلية مكية وليس كذلك, وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب, وال أعلم.
 وروى ابن جريج عن ماهد نو هذا الثان عن قتادة. وقال ابن أب حات روي عن السن وإساعيل بن
 أب خالد نو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ف هذه اَلية قال هذا مثل
 ضربه ال للدنيا أن البعوضة تيا ما جاعت فإذا سنت ماتت وكذلك مثل هؤلء القوم الذين ضرب لم
 هذا مثل ف القرآن إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم ال عند ذلك ث تل: }فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا

 عليهم أبواب كل شيء{ هذا رواه ابن جرير ورواه ابن أب حات من حديث أب جعفر عن الربيع بن
 أنس عن أب العالية بنحوه فال أعلم, فهذا اختلفهم ف سبب النول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه

 السدي لنه أمس بالسورة وهو مناسب, ومعن اَلية أنه تعال أخب أنه ل يستحيي أي ل يستنكف وقيل
 ل يشى أن يضرب مثًل ما, أي: أّي مثل كان بأي شيء كان صغيا كان أو كبيا وما ههنا للتقليل
 وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لضربن ضربا ما, فيصدق بأدن شيء أو تكون ما نكرة
 موصوفة ببعوضة, واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابا, قال وذلك سائغ ف كلم

 العرب أنم يعربون صلة ما ومن بإعرابما لنما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن
ثابت:
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 يكفي بنا فضًل على من غيناحب النب ممد إيانا

   قال ويوز أن تكون بعوضة منصوبة بذف الار, وتقدير الكلم: إن ال ل يستحيي أن يضرب مثًل
 ما بي بعوضة إل ما فوقها, وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة

 بالرفع, قال ابن جن وتكون صلة لا وحذف العائد كما ف قوله }تاما على الذي أحسن{ أي على
 الذي هو أحسن, وحكى سيبوبه: ما أنا بالذي قائل لك شيئا, أي بالذي هو قائل لك شيئا وقوله

 تعال: }فما فوقها{ فيه قولن: أحدها فما دونا ف الصغر والقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والشح
 فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك ـ يعن فيما وصفت ـ وهذا قول الكسائي وأب عبيد قاله الرازي
 وأكثر الحققي. وف الديث »لو أن الدنيا تزن عند ال جناح بعوضة لا سقى كافرا منها شربة ماء«

 والثان: فما فوقها لا هو أكب منها لنه ليس شيء أحقر ول أصغر من البعوضة وهذا قول قتادة بن
 دعامة واختيار ابن جرير, فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي ال عنها أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال: »ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إل كتب له با درجة وميت عنه با خطيئة«

 فأخب أنه ل يستصغر شيئا يضرب به مثًل ولو كان ف القارة والصغر كالبعوضة, كما ل يستنكف عن
 خلقها كذلك ل يستنكف من ضرب الثل با كما ضرب الثل بالذباب والعنكبوت ف قوله }يا أيها

 الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون ال لن يلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم
 الذباب شيئا ل يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب{ وقال: }مثل الذين اتذوا من دون ال أولياء

 كمثل العنكبوت اتذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون{ وقال تعال: }أل تر
 كيف ضرب ال مثًل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ف السماء تؤت أكلها كل حي
 بإذن ربا ويضرب ال المثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من

 فوق الرض مالا من قرار * يثبت ال الذين آمنوا بالقول الثابت ف الياة الدنيا وف اَلخرة ويضل ال
 الظالي ويفعل ال ما يشاء{ وقال تعال: }ضرب ال مثًل عبدا ملوكا ل يقدر على شيء{ اَلية, ث
 قال: }وضرب ال مثًل رجلي أحدهم أبكم ل يقدر على شيء وهو َكّل على موله أينما يوجهه ل

 يأت بي هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل{ اَلية, كما قال: }ضرب لكم مثًل من أنفسكم هل لكم
 ما ملكت أيانكم من شركاء فيما رزقناكم{ اَلية. قال: }ضرب ال مثًل رجًل فيه شركاء

 متشاكسون{ اَلية. وقال: }وتلك المثال نضربا للناس وما يعقلها إل العالون{ وف القرآن أمثال
 كثية, قال بعض السلف: إذا سعت الثل ف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لن ال قال: }وتلك
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 المثال نضربا للناس وما يعقلها إل العالون{ وقال ماهد ف قوله تعال: }إن ال ل يستحيي أن يضرب
 مثًل ما بعوضة فما فوقها{ المثال صغيها وكبيها يؤمن با الؤمنون ويعلمون أنا الق من ربم

 ويهديهم ال با. وقال قتادة }فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الق من ربم{ أي يعلمون أنه كلم الرحن
 وأنه من عند ال, وروي عن ماهد والسن والربيع بن أنس نو ذلك. وقال أبو العالية }فأما الذين

 آمنوا فيعلمون أنه الق من ربم{ يعن هذا الثل }وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد ال بذا مثًل{
 كما قال ف سورة الدثر }وما جعلنا أصحاب النار إل ملئكة وما جعلنا عدتم إل فتنة للذين كفروا

 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانا * ول يرتاب الذين أوتوا الكتاب والؤمنون وليقول
 الذين ف قلوبم مرض والكافرون ماذا أراد ال بذا مثًل * كذلك يضل ال من يشاء ويهدي من يشاء

 وما يعلم جنود ربك إل هو{ وكذلك قال ههنا }يضل به كثيا ويهدي به كثيا وما يضل به إل
 الفاسقي{ قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود

 وعن ناس من الصحابة يضل به كثيا يعن به النافقي ويهدي به الؤمني, فيزيد هؤلء ضللة إل
 ضللتهم لتكذيبهم با قد علموه حقا يقينا من الثل الذي ضربه ال با ضرب لم, وأنه لا ضرب له

 موافق, فذلك إضلل ال إياهم به, ويهدي به يعن الثل كثيا من أهل اليان والتصديق فيزيدهم هدى
 إل هداهم وإيانا إل إيانم لتصديقهم با قد علموه حقا يقينا أنه موافق لا ضربه ال له مثًل وإقرارهم

 به وذلك هداية من ال لم به }وما يضل به إل الفاسقي{ قال هم النافقون, وقال أبو العالية }وما
 يضل به إل الفاسقي{ قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس, وقال ابن جريج عن ماهد عن ابن
 عباس }وما يضل به إل الفاسقي{ قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة }وما يضل به إل

 الفاسقي{ فسقوا فأضلهم ال على فسقهم, وقال ابن أب حات حدثنا أب عن إسحاق بن سليمان عن
 أب سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد }يضل به كثيا{ يعن الوارج. وقال شعبة
 عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أب فقلت: قوله تعال }الذين ينقضون عهد ال من
 بعد ميثاقه{ إل آخر اَلية: فقال: هم الرورية, وهذا السناد وإن صح عن سعد بن أب وقاص رضي

 ال عنه فهو تفسي على العن ل أن اَلية أريد منها التنصيص على الوارج الذين خرجوا على علّي
 بالنهروان, فإن أولئك ل يكونوا حال نزول اَلية وإنا هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لنم سوا

 خوارج لروجهم عن طاعة المام والقيام بشرائع السلم, والفاسق ف اللغة هو الارج عن الطاعة
 أيضا, وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتا, ولذا يقال للفأرة فويسقة لروجها عن

 حجرها للفساد, وثبت ف الصحيحي عن عائشة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »خس فواسق
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 يقتلن ف الل والرم: الغراب والدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور« فالفاسق يشمل الكافر
 والعاصي, ولكن فسق الكافر أشد وأفحش, والراد به من اَلية الفاسق الكافر, وال أعلم بدليل أنه

 وصفهم بقوله تعال }الذين ينقضون عهد ال من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر ال به أن يوصل ويفسدون
 ف الرض أولئك هم الاسرون{ وهذه الصفات صفات الكفار البانية لصفات الؤمني كما قال تعال
 ف سورة الرعد }أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الق كمن هو أعمى ؟ إنا يتذكر أول اللباب *

 الذين يوفون بعهد ال ول ينقضون اليثاق * والذين يصلون ما أمر ال به أن يوصل ويشون ربم
 ويافون سوء الساب{ اَليات, إل أن قال }والذين ينقضون عهد ال من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر

 ال به أن يوصل ويفسدون ف الرض أولئك لم اللعنة ولم سوء الدار{ وقد اختلف أهل التفسي ف
 معن العهد الذي وصف هؤلء الفاسقي بنقضه, فقال بعضهم هو وصية ال إل خلقه وأمره إياهم عما

 أمرهم به من طاعته ونيه إياهم عما ناهم عنه من معصيته ف كتبه وعلى لسان رسله, ونقضهم ذلك هو
تركهم العمل به.

   وقال آخرون بل هي ف كفار أهل الكتاب والنافقي منهم, وعهد ال الذي نقضوه هو ما أخذ ال
 عليهم ف التوراة من العمل با فيها واتباع ممد صلى ال عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبا جاء به
 من عند ربم, ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانم علم ذلك

 عن الناس بعد إعطائهم ال من أنفسهم اليثاق ليبيننه للناس ول يكتمونه, فأخب تعال أنم نبذوه وراء
ظهورهم واشتروا به ثنا قليًل. وهذا اختيار ابن جرير رحه ال وهو قول مقاتل بن حيان.

   وقال آخرون بل عن بذه اَلية جيع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إل جيعهم ف توحيده ما
 وضع لم من الدلة الدالة على ربوبيته وعهد إليهم ف أمره ونيه ما حتج به لرسله من العجزات الت ل
 يقدر أحد من الناس غيهم أن يأت بثله, الشاهدة لم على صدقهم, قالوا ونقضهم ذلك تركهم القرار

 با قد تبينت لم صحته بالدلة, وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن
 مقاتل بن حيان أيضا نو هذا وهو حسن, وإليه مال الزمشري فإنه قال, فإن قلت: فما الراد بعهد

 ال ؟ قلت: ما ركز ف عقولم من الجة على التوحيد كأنه أمٌر وّصاهم به ووثقه عليهم, وهو معن
 قوله تعال }وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى{ إذ أخذ اليثاق عليهم من الكتب النلة

 عليهم كقوله }وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم{ وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعال هو العهد الذي
 أخذه عليهم حي أخرجهم من صلب آدم الذي وصف ف قوله }وإذ أخذ ربك من بن آدم من
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 ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا{ اَليتي, ونقضهم ذلك تركهم
الوفاء به, وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا, حكى هذه القوال ابن جرير ف تفسيه.

   وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال: }الذين ينقضون عهد ال من
 بعد ميثاقه ـ إل قوله ـ أولئك هم الاسرون{ قال هي ست خصال من النافقي إذا كانت فيهم
 الظهرة على الناس أظهروا هذه الصال, إذا حدثوا كذبوا, وإذا وعدوا أخلفوا, وإذا اؤتنوا خانوا,
 ونقضوا عهد ال من بعد ميثاقه, وقطعوا ما أمر ال به أن يوصل, وأفسدوا ف الرض, وإذا كانت

 الظهرة عليهم أظهروا الصال الثلث: إذا حدثوا كذبوا, وإذا وعدوا أخلفوا, وإذا اؤتنوا خانوا. وكذا
 قال الربيع بن أنس أيضا, وقال السدي ف تفسيه بإسناده قوله تعال }الذين ينقضون عهد ال من بعد

ميثاقه{ قال: هو ما عهد إليهم ف القرآن, فأقروا به ث كفروا فنقضوه.
   وقوله: }ويقطعون ما أمر ال به أن يوصل{ قيل الراد به صلة الرحام والقرابات كما فسره قتادة
 كقوله تعال }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الرض وتقطعوا أرحامكم{ ورجحه ابن جرير,

 وقيل الراد أعم من ذلك فكل ما أمر ال بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان ف قوله
 تعال: }أولئك هم الاسرون{ قال ف اَلخرة, وهذا كما قال تعال: }أولئك لم اللعنة ولم سوء

 الدار{ وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه ال إل غي أهل السلم من اسم مثل خاسر فإنا
 يعن به الكفر, وما نسبه إل أهل السلم, فإنا يعن به الذنب. وقال ابن جرير ف قوله تعال }أولئك
 هم الاسرون{ الاسرون جع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بعصيتهم ال من رحته كما
 يسر الرجل ف تارته بأن يوضع من رأس ماله ف بيعه وكذلك النافق والكافر خسر برمان ال إياه

 رحته الت خلقها لعباده ف القيامة أحوج ما كانوا إل رحته, يقال منه خسر الرجل يسر الرجل يسر
خسرا وخسارا كما قال جرير بن عطية:

 إن سليطا ف السار إنأولد قوم خلقوا أقنه(

** َكْيَف َتْكُفُروَن ِبالّلِه َوُكْنُتْم َأْمَواتا َفَأْحَياُكْم ُثّم ُيِميُتُكْم ُثّم ُيْحِييُكْم ُثّم ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن 
    يقول تعال متجا على وجوده وقدرته وأنه الالق التصرف ف عباده }كيف تكفرون بال{ أي

 كيف تحدون وجوده أو تعبدون معه غيه }وكنتم أمواتا فأحياكم{ أي وقد كنتم عدما فأخرجكم
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 إل الوجود كما قال تعال }أم خلقوا من شيء أم هم الالقون * أم خلقوا السموات والرض * بل ل
 يوقنون{ وقال تعال: }هل أتى على النسان حي من الدهر ل يكن شيئا مذكورا{ واَليات ف هذا

 كثية, وقال سفيان الثوري عن أب إسحاق عن أب الحوص عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه
 }قالوا ربنا أمّتنا اثنتي وأحييتنا اثنتي فاعترفنا بذنوبنا{ قال هي الت ف البقرة }وكنتم أمواتا فأحياكم ث

 ييتكم ث يييكم{ وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم: أمواتا ف أصلب
 آبائكم ل تكونوا شيئا حت خلقكم ث ييتكم موتة الق ث يييكم حي يبعثكم, قال وهي مثل قوله

 تعال: }أمّتنا اثنتي وأحييتنا اثنتي{ وقال الضحاك عن ابن عباس ف قوله تعال }ربنا أمّتنا اثنتي
 وأحييتنا اثنتي{ قال كنتم ترابا قبل أن يلقكم, فهذه ميتة, ث أحياكم فخلقكم فهذه حياة, ث ييتكم
 فترجعون إل القبور فهذه ميتة أخرى, ث يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى, فهذه ميتتان وحياتان

 فهو كقوله }كيف تكفرون بال وكنتم أمواتا فأحياكم ث ييتكم ث يييكم{ وهكذا روي عن السدي
 بسنده عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة

 وعن أب العالية والسن وماهد وقتادة وأب صال والضحاك وعطاء الراسان نو ذلك, وقال الثوري
 عن السدي عن أب صال }كيف تكفرون بال وكنتم أمواتا فأحياكم ث ييتكم ث يييكم ث إليه

 ترجعون{ قال: يييكم ف القب ث ييتكم, وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحن بن
 زيد بن أسلم قال: خلقهم ف ظهر آدم ث أخذ عليهم اليثاق ث أماتم ث خلقهم ف الرحام ث أماتم ث

 أحياهم يوم القيامة. وذلك كقوله تعال }قالوا ربنا أمّتنا اثنتي وأحييتنا اثنتي{ وهذا غريب والذي قبله.
 والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الماعة من التابعي وهو كقوله تعال }قل ال

 يييكم ث ييتكم ث يمعكم إل يوم القيامة ل ريب فيه{ اَلية, كما قال تعال ف الصنام }أموات غي
أحياء وما يشعرون{ اَلية وقال: }وآية لم الرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون{.

 ** ُهَو اّلِذي َخَلَق َلُكْم ّما ِفي الْرِض َجِميعا ُثّم اْسَتَوَى ِإَلى الّسَمآِء َفَسّواُهّن َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكّل
َشْيٍء َعِليٌم 

    لا ذكر تعال دللة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليًل آخر ما يشاهدونه من خلق
 السموات والرض فقال }هو الذي خلق لكم ما ف الرض جيعا ث استوى إل السماء فسواهن سبع

 سوات{ أي قصد إل السماء. والستواء ههنا مضمن معن القصد والقبال, لنه عّدي بإل فسواهن أي
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 فخلق السماء سبعا, والسماء ههنا اسم جنس فلهذا قال }فسواهن سبع سوات وهو بكل شيء عليم{
 أي وعلمه ميط بميع ما خلق, كما قال: }أل يعلم من خلق{ وتفصيل هذه اَلية ف سورة حم

 السجدة وهو قوله تعال }قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الرض ف يومي وتعلون له أندادا ذلك رب
 العالي * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا ف أربعة أيام سواء للسائلي * ث

 استوى إل السماء وهي دخان فقال لا وللرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعي * فقضاهن سبع
 سوات ف يومي وأوحى ف كل ساء أمرها وزينا السماء الدنيا بصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز

 العليم{ ففي هذا دللة على أنه تعال ابتدأ بلق الرض أوًل ث خلق السموات سبعا, وهذا شأن البناء
 أن يبدأ بعمارة أسافله ث أعاليه بعد ذلك, وقد صرح الفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء
 ال. فأما قوله تعال }أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها * رفع سكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج

 ضحاها * والرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والبال أرساها * متاعا لكم
 ولنعامكم{ فقد قيل إن ث ههنا إنا هي لعطف الب على الب ل لعطف الفعل على الفعل, كما قال

الشاعر:
 قل لن ساد ث ساد أبوهثم قد ساد قبل ذلك جده

   وقيل إّن الدحي كان بعد خلق السموات, رواه علي بن أب طلحة عن ابن عباس, وقد قال السدي ف
 تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة
 }هو الذي خلق لكم ما ف الرض جيعا ث استوى إل السماء فسواهن سبع سوات وهو بكل شيء

 عليم{ قال إن ال تبارك وتعال كان عرشه على الاء ول يلق شيئا غي ما خلق قبل الاء, فلما أراد أن
 يلق أخرج من الاء دخانا فارتفع فوق الاء فسما عليه فسماه ساء ث أيبس الاء فجعله أرضا واحدة ث

 فتقها فجعلها سبع أرضي ف يومي ف الحد والثني فخلق الرض على حوت, والوت هو الذي
 ذكره ال ف القرآن }ن والقلم{ والوت ف الاء والاء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك واللك

 على صخرة والصخرة ف الريح, وهي الصخرة الت ذكر لقمان ليست ف السماء ول ف الرض, فتحرك
 الوت فاضطرب فتزلزلت الرض فأرسى عليها البال فقرت فالبال تفخر على الرض فذلك قوله

 تعال }وجعلنا ف الرض رواسي أن تيد بم{ وخلق البال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لا
 ف يومي ف الثلثاء والربعاء وذلك حي يقول }قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الرض ف يومي

 وتعلون له أندادا ذلك رب العالي * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها{ يقول أنبت شجرها
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 }وقدر فيها أقواتا{ لهلها }ف أربعة أيام سواء للسائلي{ يقول من سأل فهكذا المر }ث استوى إل
 السماء وهي دخان{ وذلك الدخان من تنفس الاء حي تنفس فجعلها ساء واحدة ث فتقها فجعلها سبع
 سوات ف يومي ف الميس والمعة, إنا سي يوم المعة لنه جع فيه خلق السموات والرض وأوحى

 ف كل ساء أمرها قال خلق ال ف كل ساء خلقها من اللئكة واللق الذي فيها من البحار والبال
 والبد وما ل ُيعلم, ث زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة حفظا تفظ من الشياطي, فلما فرغ

 من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حيث يقول }خلق السموات والرض ف ستة أيام ث
 استوى على العرش{ ويقول }كانتا رتقا ففتقناها وجعلنا من الاء كل شيء حي{ وقال ابن جرير

 حدثن الثن حدثنا عبد ال بن صال حدثن أبو معشر عن سعيد بن أب سعيد عن عبد ال بن سلم أنه
 قال: إن ال بدأ اللق يوم الحد فخلق الرضي ف الحد والثني, وخلق القوات والرواسي ف الثلثاء

 والربعاء, وخلق السموات ف الميس والمعة, وفرغ ف آخر ساعة من يوم المعة فخلق فيها آدم
على عجل, فتلك الساعة الت تقوم فيها الساعة.

   وقال ماهد ف قوله تعال: }هو الذي خلق لكم ما ف الرض جيعا{ قال خلق ال الرض قبل
 السماء فلما خلق الرض ثار منها دخان فذلك حي يقول: }ث استوى إل السماء وهي دخان فسواهن
 سبع السموات{ قال: بعضهن فوق بعض وسبع أرضي يعن بعضها تت بعض, وهذه اَلية دالة على أن

 الرض خلقت قبل السماء كما قال ف سورة السجدة: }قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الرض ف
 يومي وتعلون له أندادا ذلك رب العالي * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا
 ف أربعة أيام سواء للسائلي * ث استوى إل السماء وهي دخان فقال لا وللرض ائتيا طوعا أم كرها

 قالتا أتينا طائعي * فقضاهن سبع سوات ف ويومي وأوحى ف كل ساء أمرها وزينا الساء الدنيا
 بصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم{ فهذه وهذه دالتان على أن الرض  خلقت قبل السماء, وهذا

 ما ل أعلم فيه نزاعا بي العلماء إل ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الرض,
 وقد توقف ف ذلك القرطب ف تفسيه لقوله تعال: }أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها * رفع سكها
 فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها, والرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها *

 والبال أرساها{ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الرض وف صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا
 بعينه فأجاب بأن الرض خلقت قبل السماء وأن الرض إنا دحيت بعد خلق السماء, وكذلك أجاب

 غي واحد من علماء التفسي قديا وحديثا, وقد حررنا ذلك ف سورة النازعات وحاصل ذلك أن
 الدحي مفسر بقوله تعال: }والرض بعد ذلك دخاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والبال أرساها{
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 ففسر الدحي بإخرج ما كان مودعا فيها بالقوة إل الفعل لا أكملت صورة الخلوقات الرضية ث
 السماوية دحى بعد ذلك الرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من الياه فنبتت النباتات على اختلف
 أصنافها وصفاتا وألوانا وأشكالا, وكذلك جرت هذه الفلك فدارت با فيها من الكواكب الثوابت
 والسيارة, وال سبحانه وتعال أعلم. وقد ذكر ابن أب حات وابن مردويه ف تفسي هذه اَلية الديث

 الذي رواه مسلم والنسائي ف التفيسر أيضا من رواية ابن جريح, قال أخبن إساعيل بن أمية عن أيوب
 بن خالد عن عبد ال بن رافع مول أم سلة عن أب هريرة قال: أخذ رسول ال صلى ال عليه وسلم
 بيدي فقال: »خلق ال التربة يوم السبت وخلق البال فيها يوم الحد وخلق الشجر فيها يوم الثني

 وخلق الكروه يوم الثلثاء وخلق النور يوم الربعاء وبث فيها الدواب يوم الميس وخلق آدم بعد العصر
 يوم المعة من آخر ساعة من ساعات المعة فيما بي العصر إل الليل« وهذا الديث من غرائب
 صحيح مسلم, وقد تكلم عليه علي بن الدين والبخاري وغي واحد من الفاظ وجعلوه من كلم

 كعب, وأن أبا هريرة إنا سعه من كلم كعب الحبار, وإنا اشتبه على بعض الرواة, فجعلوه مرفوعا,
وقد حرر ذلك البيهقي.

 ** َوِإْذ َقاَل َرّبَك ِلْلَمَلِئَكِة ِإّني َجاِعٌل ِفي الْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الّدَمآَء
َوَنْحُن ُنَسّبُح ِبَحْمِدَك َوُنَقّدُس َلَك َقاَل ِإّنَي َأْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن 

    يب تعال بامتنانه على بن آدم بتنويهه بذكرهم ف الل العلى قبل إيادهم, فقال تعال: }وإذ قال
 ربك للملئكة{ أي واذكر يا ممد إذ قال ربك للملئكة واقصص على قومك ذلك, وحكى ابن جرير
 عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ههنا زائدة وأن تقدير الكلم وقال ربك, ورّده ابن
 جرير, قال القرطب وكذا رده جيع الفسرين حت قال الزجاج هذا اجتراء من أب عبيدة }إن جاعل ف
 الرض خليقة{ أي قوما يلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيًل بعد جيل كما قال تعال: }هو الذي

 جعلكم خلئف الرض{ قال: }ويعلكم خلفاء الرض{ وقال: }ولو نشاء لعلنا منكم ملئكة ف
 الرض يلفون{ وقال: }فخلف من بعدهم خلف{ وقرى ف الشاذ: }إن جاعل ف الرض خليقة{

 حكاها الزمشري وغيه, ونقل القرطب عن زيد بن علي وليس الراد ههنا بالليفة آدم عليه السلم فقط
 كما يقوله طائفة من الفسرين, وعزاه القرطب إل ابن عباس وابن مسعود وجيع أهل التأويل وف ذلك

 نظر بل اللف ف ذلك كثي حكاه الرازي ف تفسيه وغيه والظاهر أنه ل يرد آدم عينا إذ لو كان
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 ذلك لا حسن قول اللئكة: }أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء{ فإنم أرادوا أن من هذا النس
 من يفعل ذلك وكأنم علموا ذلك بعلم خاص أو با فهموه من الطبيعة البشرية, فإنه أخبهم أنه يلق

 هذا الصنف من صلصال من حإ مسنون أو فهموا من الليفة أنه الذي يفصل بي الناس ما يقع بينهم من
 الظال ويردعهم عن الحارم والآث, قاله القرطب: أو أنم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال

 الفسرين ف ذلك, وقول اللئكة هذا ليس على وجه العتراض على ال ول على وجه السد لبن آدم
 كما قد يتوهه بعض الفسرين, وقد وصفهم ال تعال بأنم ل يسبقونه بالقول أي ل يسألونه شيئا ل

 يأذن لم فيه, وههنا لا أعلمهم بأنه سيخلق ف الرض خلقا, قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنم يفسدون
 فيها, فقالوا: }أتعل قيها من يفسد فيها ويسفك الدماء{ اَلية, وإنا هو سؤال استعلم واستكشاف

 عن الكمة ف ذلك يقولون: يا ربنا ما الكمة ف خلق هؤلء مع أن منهم من يفسد ف الرض ويسفك
 الدماء, فإن كان الراد عبادتك فنحن نسبح بمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأت. أي ول

 يصدر منا شيء من ذلك, وهل وقع القتصار علينا ؟ قال ال تعال ميبا لم عن هذا السؤال: }إن أعلم
 مال تعلمون{ أي إن أعلم من الصلحة الراجحة ف خلق هذا الصنف على الفاسد الت ذكرتوها مال

 تعلمون أنتم فإن جاعل فيهم النبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالون
 والعباد والزهاد والولياء والبرار والقربون والعلماء والعاملون والاشعون والحبون له تبارك وتعال

 التبعون رسله صلوات ال وسلمه عليهم, وقد ثبت ف الصحيح أن اللئكة إذا صعدت إل الرب تعال
 بأعمال عباده يسألم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم

 يصلون. وذلك لنم يتعاقبون فينا ويتمعون ف صلة الصبح وف صلة العصر, فيمكث هؤلء ويصعد
 أولئك بالعمال كما قال عليه الصلة والسلم: »يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل

 الليل« فقولم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون من تفسي قوله لم: }إن أعلم ما ل
 تعلمون{, وقيل معن قوله تعال جوابا لم: }إن أعلم ما ل تعلمون{ إن ل حكمة مفصلة ف خلق

 هؤلء والالة ما ذكرت ل تعلمونا, قيل إنه جواب }ونن نسبح بمدك ونقدس لك{ فقال: }إن أعلم
 ما ل تعلمون{ أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولم:

 }أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونن نسبح بمدك ونقدس لك{ طلبا منهم أن يسكنوا
 الرض بدل بن آدم, فقال ال تعال لم: }إن أعلم ما ل تعلمون{ من أن بقاءكم ف السماء أصلح لكم

وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيها من الجوبة, وال أعلم.
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ذكر أقوال الفسرين ببسط ما ذكرناه
   قال ابن جرير: حدثن القاسم بن السن قال: حدثنا السي قال: حدثن الجاج عن جرير بن حازم
 ومبارك عن السن وأب بكر عن السن وقتادة قالوا: قال ال للملئكة: إن جاعل ف الرض خليفة,

 قال لم إن فاعل وهذا معناه أنه أخبهم بذلك, وقال السدي استشار اللئكة ف خلق آدم, رواه ابن أب
 حات قال: وروي عن قتادة نوه وهذه العبارة إن ل ترجع إل معن الخبار ففيها تساهل, وعبارة السن
 وقتادة ف رواية ابن جرير أحسن وال أعلم }ف الرض{. قال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا أبو سلمة
 حدثنا حاد حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحن بن سابط أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:
 }دحيت الرض من مكة وأول من طاف بالبيت اللئكة. فقال ال: إن جاعل ف الرض خليفة يعن
 مكة{ وهذا مرسل, وف سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن الراد بالرض مكة, وال أعلم, فإن الظاهر
 أن الراد بالرض أعم من ذلك }خليفة{ قال السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن

 عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن ال تعال قال للملئكة: إن جاعل ف الرض
 خليفة. قالوا: ربنا وما يكون ذاك الليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون ف الرض ويتحاسدون ويقتل

 بعضهم بعضا. قال ابن جرير: فكان تأويل اَلية على هذا إن جاعل ف الرض خليفة من يلفن ف
 الكم بالعدل بي خلقي وإن ذلك الليفة هو آدم ومن قام مقامه ف طاعة ال والكم بالعدل بي

 خلقه, وأما الفساد وسفك الدماء بغي حقها فمن غي خلفائه: قال ابن جرير وإنا معن اللفة الت
 ذكرها ال, إنا هي خلفة قرن منهم قرنا, قال: والليفة الفعيلة من قولك خلف فلن فلنا ف هذا

 المر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعال: }ث جعلناكم خلئف ف الرض من بعدهم لننظر كيف
 تعملون{, ومن ذلك قيل للسلطان العظم خليفة لنه خلف الذي كان قبله فقام بالمر فكان منه

 خلفا, قال: وكان ممد بن إسحاق يقول ف قوله تعال: }إن جاعل ف الرض خليفة{, يقول ساكنا
 وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد
 حدثنا بشر بن عمارة عن أب روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول من سكن الرض الن,
 فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا, قال فبعث ال إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن

 معه حت ألقهم بزائر البحور وأطراف البال, ث خلق فأسكنه إياها, فلذلك قال: }إن جاعل ف
 الرض خليفة{. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط: }إن جاعل ف الرض

 خليفة, قالوا: أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء{ قال: يعنون به بن آدم, وقال عبد الرحن بن
 زيد بن أسلم قال ال للملئكة: إن أريد أن أخلق ف الرض خلقا وأجعل فيها خليفة وليس ل عز
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 وجل خلق إل اللئكة والرض وليس فيها خلق, قالوا: أتعل فيها من يفسد فيها. وقد تقدم ما رواه
 السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيها من الصحابة: أن ال أعلم اللئكة با تفعله ذرية آدم فقالت

 اللئكة ذلك, وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الن أفسدوا ف الرض قبل بن آدم,
 فقالت اللئكة ذلك فقاسوا هؤلء بأولئك. وقال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا علي بن ممد

 الطنافسي حدثنا أبو معاوية حدثنا العمش عن بكر بن الخنس عن ماهد عن عبد ال بن عمر, قال:
 كان الن بنو الان ف الرض قبل أن يلق آدم بألفي سنة, فأفسدوا ف الرض وسفكوا الدماء فبعث

 ال جندا من اللئكة فضربوهم حت ألقوا بزائر البحور فقال ال للملئكة: إن جاعل ف الرض
 خليفة, قالوا: أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ قال إن أعلم ما ل تعلمون. وقال أبو جعفر
 الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال: }إن جاعل ف الرض خليفة ـ إل قوله ـ

 وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون{ قال خلق ال اللئكة يوم الربعاء وخلق الن يوم الميس وخلق
 آدم يوم المعة, فكفر قوم من الن فكانت اللئكة تبط إليهم ف الرض فتقاتلهم ببغيهم, وكان
 الفساد ف الرض, فمن ث قالوا أتعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الن ويسفك الدماء كما

 سفكوا, قال ابن أب حات وحدثنا السن بن ممد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن
 فضالة حدثنا السن قال: قال ال للملئكة إن جاعل ف الرض خليفة, قال لم إن فاعل فآمنوا بربم

 فعلمهم علما وطوى علما علمه ول يعلموه, فقالوا بالعلم الذي علمهم أتعل فيها من يفسد فيها
 ويسفك الدماء ؟ قال إن أعلم ما ل تعلمون. قال السن: إن الن كانوا ف الرض يفسدون ويسفكون

 الدماء, ولكن جعل ال ف قلوبم أن ذلك سيكون, فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن
 معمر عن قتادة ف قوله: }أتعل فيها من يفسد فيها{ كان ال أعلمهم أنه إذا كان ف الرض خلق

 أفسدوا فيها وسفكوا الدماء, فذلك حي قالوا أتعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أب حات حدثنا أب
 حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن البارك عن معروف يعن ابن خربوذ الكي عمن سع أبا جعفر ممد بن
 علي يقول السجل ملك, وكان هاروت وماروت من أعوانه, وكان له ف كل يوم ثلث لحات ف أم

 الكتاب, فنظر نظرة ل تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من المور فأسر إل هاروت وماروت
 وكانا ف أعوانه قلما قال تعال, }إن جاعل ف الرض خليفة قالوا أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك
 الدماء{. قال ذلك استطالة على اللئكة. وهذا أثر غريب وبتقدير صحته إل أب جعفر ممد بن علي

 بن السي الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب, وفيه نكارة توجب رده, وال أعلم, ومقتضاه أن الذين قالوا
 ذلك إنا كانوا اثني فقط, وهو خلف السياق وأغرب منه ما رواه ابن أب حات أيضا حيث قال: حدثنا
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 أب حدثنا هشام بن أب عبيد ال حدثنا عبد ال بن يي بن أب كثي قال: سعت أب يقول إن اللئكة
 الذين قالوا: }أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونن نسبح بمدك ونقدس لك{ كانوا عشرة
 آلف فخرجت نار من عند ال فأحرقتهم, وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله, وال أعلم. قال ابن

 جريج وإنا تكلموا با أعلمهم ال أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
 وقال ابن جرير وقال بعضهم إنا قالت اللئكة ما قالت أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لن

 ال أذن لم ف السؤال عن ذلك بعد ما أخبهم أن ذلك كائن من بن آدم, فسألته اللئكة فقالت على
 التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم ؟ فأجابم ربم }إن أعلم ما ل تعلمون{ يعن أن
 ذلك كائن منهم وإن ل تعلموه أنتم, ومن بعض ما ترونه ل طائعا قال: وقال بعضهم ذلك من اللئكة

 على وجه السترشاد عما ل يعلموه من ذلك, فكأنم قالوا يا رب خبنا ـ مسألة استخبار منهم ل
 على وجه النكار ـ واختاره ابن جرير, وقال سعيد عن قتادة قوله تعال: }وإذ قال ربك للملئكة إن

 جاعل ف الرض خليفة{ قال استشار اللئكة ف خلق آدم, فقالوا أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك
 الدماء ـ وقد علمت اللئكة أنه ل شيء أكره عند ال من سفك الدماء والفساد ف الرض ـ ونن
 نسبح بمدك ونقدس لك, قال إن أعلم ما ل تعلمون فكان ف علم ال أنه سيكون من ذلك الليفة

 أنبياء ورسل وقوم صالون وساكنو النة, قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن ال لا أخذ ف
 خلق آدم عليه السلم قالت اللئكة ما ال خالق خلقا أكرم عليه منا ول أعلم منا فابتلوا بلق آدم,

 وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات والرض بالطاعة فقال ال تعال: }ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا
 طائعي{ وقوله تعال: }ونن نسبح بمدك ونقدس لك{ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة, قال:

 التسبيح التسبيح والتقديس الصلة, وقال السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة
 عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونن نسبح بمد ونقدس لك قال يقولون نصلي لك, وقال

 ماهد ونن نسبح بمدك ونقدس لك, قال نعظمك ونكبك, وقال الضحاك التقديس التطهي, وقال
 ممد بن إسحاق ونن نسبح بمدك ونقدس لك, قال: ل نعصي ول نأت شيئا تكرهه. وقال ابن جرير

 التقديس هو التعظيم والتطهي. ومنه قولم سبوح قدوس يعن بقولم سبوح تنيه له, وبقولم قدوس
 طهارة وتعظيم له, وكذلك قيل للرض أرض مقدسة يعن بذلك الطهرة, فمعن قول اللئكة إذا

 }ونن نسبح بمدك{ ننهك ونبئك ما يضيفه إليك أهل الشرك بك }ونقدس لك{ ننسبك إل ما
 هو من صفاتك من الطهارة من الدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وف صحيح مسلم عن أب ذر
 رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم سئل أي الكلم أفضل ؟ قال: »ما اصطفى ال للئكته
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 سبحان ال وبمده« وروى البيهقي عن عبدالرحن بن قرط أن رسول ال صلى ال عليه وسلم ليلة
 أسري به سع تسبيحا ف السموات العل »سبحان العلي العلى سبحانه وتعال« }قال إن أعلم ما ل
 تعلمون{ قال قتادة فكان ف علم ال أنه سيكون ف تلك الليفة أنبياء ورسل وقوم صالون وساكنو

 النة. وسيأت عن ابن مسعود وابن عباس وغي واحد من الصحابة والتابعي أقول ف حكمة قوله تعال:
}قال إن أعلم ما ل تعملون{.

   وقد استدل القرطب وغيه بذه اَلية على وجوب نصب الليفة ليفصل بي الناس فيما اختلفوا فيه
 ويقطع تنازعهم وينتصر لظلوهم من ظالهم ويقيم الدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إل غي ذلك من
 المور الهمة الت ل تكن إقامتها إل بالمام وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب. والمامة تنال بالنص

 كما يقوله طائفة من أهل السنة ف أب بكر, أو بالياء إليه كما يقول آخرون منهم, أو باستخلف
 الليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الطاب أو بتركه شورى ف جاعة صالي كذلك كما

 فعله عمر, أو باجتماع أهل الل والعقد على مبايعته أو ببايعته واحد منهم له فيجب التزامها عند
 المهور وحكى على ذلك إمام الرمي الجاع. وال أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب

 لئل يؤدي ذلك إل الشقاق والختلف. وقد نص عليه الشافعي وهل يب الشهاد على عقد المام ؟
 فيه خلف, فمنهم من قال ل يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان, وقال البائي يب أربعة وعاقد

 ومعقود له, كما ترك عمر رضي ال عنه المر شورى بي ستة فوقع المر على عاقد وهو عبد الرحن
 بن عوف, ومعقود له وهو عثمان, واستنبط وجوب الربعة الشهود من الربعة الباقي وف هذا نظر,

وال أعلم.
   ويب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقًل مسلما عدًل متهدا بصيا خبيا سليم العضاء بالروب

 واَلراء قرشيا على الصحيح ول يشترط الاشي ول العصوم من الطأ خلفا للغلة الروافض, ولو فسق
 المام هل ينعزل أم ل ؟ فيه خلف, والصحيح أنه ل ينعزل لقوله عليه الصلة السلم, »إل أن تروا

 كفرا بواحا عندكم من ال فيه برهان« وهل له أن يعزل نفسه فيه خلف, وقد عزل السن بن علي
 رضي ال عنه نفسه وسلم المر إل معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك, فأما نصب إمامي ف
 الرض أو أكثر فل يوز لقوله عليه الصلة والسلم »من جاءكم وأمركم جيع يريد أن يفرق بينكم

 فاقتلوه كائنا من كان« وهذا قول المهور, وقد حكى الجاع على ذلك غي واحد منهم إمام
 الرمي, وقالت الكرامية يوز اثنان فأكثر كما كان علي و معاوية إمامي واجب الطاعة, قالوا وإذا جاز

 بعث نبيي ف وقت واحد وأكثر جاز ذلك ف المام لن النبوة أعلى رتبة بل خلف, وحكى إمام
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 الرمي عن الستاذ أب إسحاق أنه جوز نصب إمامي فأكثر إذا تباعدت القطار واتسعت القاليم
 بينهما, وتردد إمام الرمي ف ذلك, قلت وهذا يشبه حال اللفاء بن العباس بالعراق والفاطميي بصر

والمويي بالغرب ولنقرر هذا كله ف موضع آخر من كتاب الحكام إن شاء ال تعال.

 ** َوَعّلَم آَدَم الْسَمآَء ُكّلَها ُثّم َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَمآِء َهـُؤلِء ِإن ُكْنُتْم َصاِدِقَي *
 َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنآ ِإّل َما َعّلْمَتَنآ ِإّنَك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم *  َقاَل َياآَدُم َأنِبْئُهْم ِبَأْسَمآِئِهْم َفَلّمآ

 َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَمآِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقْل ّلُكْم ِإِنَي َأْعَلُم َغْيَب الّسَماَواِت َوالْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم
َتْكُتُموَن 

    هذا مقام ذكر ال تعال فيه شرف آدم على اللئكة با اختصه من علم أساء كل شيء دونم وهذا
 كان بعد سجودهم له,وإنا قدم هذا الفصل على ذلك لناسبة ما بي القام وعدم علمهم بكمة خلق

 الليفة حي سألوا عن ذلك, فأخبهم تعال بأنه يعلم ما ل يعلمون, ولذا ذكر ال هذا القام عقيب هذا
 ليبي لم شرف آدم با فضل به عليهم ف العلم فقال تعال: }وعلم آدم الساء كلها{ قال السدي عمن
 حدثه عن ابن عباس }وعلم آدم الساء كلها{ قال: علمه أساء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقيل: هذا
 المار, هذا المل, هذا الفرس, وقال الضحاك عن ابن عباس }وعلم آدم الساء كلها{ قال: هي هذه
 الساء الت يتعارف با الناس إنسان ودابة وساء وأرض وسهل وبر وخيل وحار وأشباه ذلك من المم
 وغيها, وروى ابن أب حات وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس
 }وعلم آدم الساء كلها{ قال علمه اسم الصحفة والقدر, قال نعم حت الفسوة والفسية, وقال ماهد
 }وعلم آدم الساء كلها{ قال علمه اسم كل دابة وكل طي وكل شيء, كذلك روي عن سعيد بن

 جبي وقتادة وغيهم من السلف أنه علمه أساء كل شيء, وقال الربيع ف رواية عن أساء اللئكة. وقال
 حيد الشامي أساء النجوم. وقال عبد الرحن بن زيد علمه أساء ذريته كلهم, واختار ابن جرير أنه علمه

 أساء اللئكة وأساء الذرية لنه قال }ث عرضهم{ وهذا عبارة عما يعقل وهذا الذي رجح به ليس
 بلزم, فإنه ل ينفي أن يدخل معهم غيهم, ويعب عن الميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعال
 }وال خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على رجلي ومنهم من يشي
 على أربع يلق ال ما يشاء إن ال على كل شيء قدير{ وقد قرأ عبد ال بن مسعود ث عرضهن, وقرأ
 أب بن كعب ث عرضها أي السميات. والصحيح أنه علمه أساء الشياء كلها ذواتا وصفاتا وأفعالا
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 كما قال ابن عباس حت الفسوة والفسية يعن أساء الذوات والفعال الكب والصغر, ولذا قال البخاري
 ف تفسي هذه اَلية ف كتاب التفسي من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن

 أنس بن مالك أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: وقال ل خليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
 سعيد عن قتادة عن أنس عن النب صلى ال عليه وسلم قال »يتمع الؤمنون يوم القيامة فيقولون لو

 استشفعنا إل ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك ال بيده وأسجد لك ملئكته وعلمك أساء
 كل شيء فاشفع لنا عند ربك حت يرينا من مكاننا هذا, فيقول لست هناكم, ويذكر ذنبه فيستحي.
 ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه ال إل أهل الرض فيأتونه فيقول لست هناكم, ويذكر سؤاله ربه ما

 ليس له به علم فيستحي. فيقول ائتوا خليل الرحن, فيأتونه فيقول لست هناكم, فيقول ائتوا موسى عبدا
 كلمه ال وأعطاه التوراة فيقول لست هناكم. فيذكر قتل النفس بغي نفس فيستحي من ربه. فيقول ائتوا
 عيسى عبد ال ورسوله وكلمة ال وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا ممدا عبدا غفر له ما تقدم
 من ذنبه وما تأخر فيأتون فأنطلق حت أستأذن على رب فيأذن ل فإذا رأيت رب وقعت ساجدا فيدعن

 ما شاء ال ث يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحده بتحميد
 يعلمنيه ث أشفع فيحد ل حدا فأدخلهم النة ث أعود إليه فإذا رأيت رب مثله ث أشفع فيحد ل حدا
 فأدخلهم النة ث أعود الثالثة ث أعود الرابعة فأقول ما بقي ف النار إل من حبسه القرآن ووجب عليه

 اللود« هكذا ساق البخاري هذا الديث ههنا, وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن
 أب عبد ال الدستوائي عن قتادة به, وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أب
 عروبة عن قتادة, ووجه إيراده ههنا, والقصود منه قوله عليه الصلة والسلم فيأتون آدم فيقولون أنت
 أبو الناس خلقك ال بيده وأسجد لك ملئكته وعلمك أساء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أساء
 جيع الخلوقات, ولذا قال }ث عرضهم على اللئكة{ يعن السميات كما قال عبد الرزاق عن معمر
 عن قتادة, قال ث عرض تلك الساء على اللئكة }فقال أنبئون بأساء هؤلء إن كنتم صادقي{ وقال
 السدي ف تفسيه عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من
 الصحابة }وعلم آدم الساء كلها{ ث عرض اللق على اللئكة, وقال ابن جريج عن ماهد ث عرض
 أصحاب الساء على اللئكة, وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا السي حدثن الجاج عن جرير
 بن حازم ومبارك بن فضالة عن السن وأب بكر عن السن وقتادة قال: علمه اسم كل شيء, وجعل

 يسمي كل شيء باسه وعرضت عليه أمة أمة, وبذا السناد عن السن وقتادة ف قوله تعال: }إن كنتم
 صادقي{ إن ل أخلق خلقا إل كنتم أعلم منه فأخبون بأساء هؤلء إن كنتم صادقي, وقال الضحاك
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 عن ابن عباس }إن كنتم صادقي{ إن كنتم تعلمون أن ل أجعل ف الرض خليفة, وقال السدي عن
 أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن كنتم

 صادقي أن بن آدم يفسدون ف الرض ويسفكون الدماء, وقال ابن جرير وأول القوال ف ذلك تأويل
 ابن عباس ومن قال بقوله, ومعن ذلك فقال أنبئون بأساء من عرضته عليكم أيها اللئكة القائلون أتعل
 فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من غينا أم منا فنحن نسبح بمدك ونقدس لك. إن كنتم صادقي

 ف قيلكم إن إن جعلت خليفت ف الرض من غيكم عصان وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن
 جعلتكم فيها أطعتمون واتبعتم أمري بالتعظيم ل والتقديس, فإذا كنتم ل تعلمون أساء هؤلء الذين
 عرضت عليكم وأنتم تشاهدونم فأنتم با هو غي موجود من المور الكائنة الت ل توجد أحرى أن

 تكونوا غي عالي }قالوا سبحانك ل علم لنا إَل ما علمتنا إنك أنت العليم الكيم{ هذا تقديس وتنيه
 من اللئكة ل تعال أن ييط أحد بشيء من علمه إل با شاء وأن يعلموا شيئا إل ما علمهم ال تعال

 ولذا قالوا }سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم الكيم{ أي العليم بكل شيء الكيم ف
 خلقك وأمرك وف تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لك الكمة ف ذلك والعدل التام. قال ابن أب
 حات: حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أب مليكة عن ابن عباس:

 سبحان ال, قال تنيه ال نفسه عن السوء, ث قال عمر لعلي وأصحابه عنده ل إله إل ال قد عرفناه,
 فما سبحان ال ؟ فقال ل علي: كلمة أحبها ال لنفسه ورضيها وأحب أن تقال, قال: وحدثنا أب

 حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عرب قال: سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان ال, قال: اسم
يعظم ال به, وياشى به من السوء.

   قوله تعال: }قال يا آدم أنبئهم بأسائهم فلما أنبأهم بأسائهم قال أل أقل لكم إن أعلم غيب السموات
 والرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون{ قال زيد بن أسلم قال أنت جبائيل أنت ميكائيل أنت

 إسرافيل حت عدد الساء كلها حت بلغ الغراب, وقال ماهد ف قول ال }قال يا آدم أنبئهم بأسائهم{
 قال اسم المامة والغراب واسم كل شيء, وروي عن سعيد بن جبي والسن وقتادة نو ذلك, فلما

 ظهر آدم عليه السلم على اللئكة عليهم السلم ف سرده ما علمه ال تعال من أساء الشياء, قال ال
 تعال للملئكة }أل أقل لكم إن أعلم غيب السموات والرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون{ أي

 أل أتقدم إليكم إن أعلم الغيب الظاهر والفي كما قال تعال }وإن تهر بالقول فإنه يعلم السر
 وأخفى{ وكما قال إخبارا عن الدهد أنه قال لسليمان }أل يسجدوا ل الذي يرج البء ف

 السموات والرض ويعلم ما تفون وما تعلنون * ال ل إله إل هو رب العرش العظيم{ وقيل ف قوله
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 تعال: }وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون{ غي ما ذكرناه, فروى الضحاك عن ابن عباس }وأعلم ما
 تبدون وما كنتم تكتمون{ قال يقول: أعلم السر كما أعلم العلنية يعن ما كتم إبليس ف نفسه من
 الكب والغترار, وقال السدي عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود

 وعن ناس من الصحابة قال قولم أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اَلية, فهذا الذي أبدوا }وما
 كنتم تكتمون{ يعن ما أسر إبليس ف نفسه من الكب وكذلك قال سعيد بن جبي وماهد والسدي

 والضحاك الثوري. واختار ذلك ابن جرير وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسن وقتادة هو قولم ل
 يلق ربنا خلقا إل كنا أعلم منه وأكرم عليه منه, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس }وأعلم ما

 تبدون وما كنتم تكتمون{ فكان الذي أبدوا هو قولم: أتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء,
 وكان الذي كتموا بينهم هو قولم لن يلق ربنا خلقا إل كنا نن أعلم منه وأكرم, فعرفوا أن ال فضل
 عليهم آدم ف العلم والكرم, وقال ابن جرير: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحن بن زيد بن

 أسلم ف قصة اللئكة وآدم, فقال ال للملئكة: كما ل تعلموا هذه الساء فليس لكم علم إنا أردت أن
 أجعلهم ليفسدوا فيها, هذا عندي قد علمته ولذلك أخفيت عنكم أن أجعل فيها من يعصين ومن

 يطيعن, قال وقد سبق من ال }لملن جهنم من النة والناس أجعي{ قال: ول تعلم اللئكة ذلك ول
 يدروه, فقال: فلما رأوا ما أعطى ال آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير وأول القوال ف

 ذلك قول ابن عباس وهو أن معن قوله تعال: }وأعلم ما تبدون{ وأعلم مع علمي غيب السموات
 والرض وما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تفون ف أنفسكم, فل يفى علي أي شيء سواء عندي

 سرائركم وعلنيتكم والذي أظهروه بألسنتهم قولم: أتعل فيها من يفسد فيها, والذي كانوا يكتمون
 ما كان عليه منطويا إبليس من اللف على ال ف أوامره والتكب عن طاعته, قال: وصح ذلك كما

 تقول العرب قتل اليش وهزموا, وإنا قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض, فيخرج الب عن
 الهزوم منه والقتول مرج الب عن جيعهم كما قال تعال: }إن الذين ينادونك من وراء الجرات{

 ذكر أن الذي نادى إنا كان واحدا من بن تيم, قال وكذلك قوله }وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتمون{.

** َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوْا َلَدَم َفَسَجُدوْا ِإّل ِإْبِليَس َأَبَى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن 
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    وهذه كرامة عظيمة من ال تعال َلدم امت با على ذريته حيث أخب أنه تعال أمر اللئكة بالسجود
 َلدم, وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثية منها حديث الشفاعة التقدم, وحديث موسى عليه السلم

 »رب أرن آدم الذي أخرجنا ونفسه من النة, فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه ال بيده ونفخ
 فيه من روحه وأسجد له ملئكته« وقال وذكر الديث كما سيأت إن شاء ال. وقال ابن جرير: حدثنا
 أبو كريب, حدثنا عثمان بن سعيد, حدثنا بشر بن عمارة عن أب روق, عن الضحاك, عن ابن عباس,

 قال: كان إبليس من حي من أحياء اللئكة يقال لم الن, خلقوا من نار السموم من بي اللئكة,
 وكان اسه الارث, وكان خازنا من خزان النة, قال: وخلقت اللئكة كلهم من نور غي هذا الي,
 قال: وخلقت الن الذين ذكروا ف القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون فيه طرفها إذا

 ألبت, قال: وخلق النسان من طي, فأول من سكن الرض الن فأفسدوا فيها, وسفكوا الدماء, وقتل
 بعضهم بعضا, قال: فبعث ال إليهم إبليس ف جند من اللئكة وهم هذا الي الذي يقال لم الن

 فقتلهم إبليس ومن معه حت ألقهم بزائر البحور وأطراف البال فلما فعل إبليس ذلك اغتر ف نفسه,
 فقال: قد صنعت شيئا ل يصنعه أحد, قال: فاطلع ال على ذلك من قلبه ول تطلع عليه اللئكة الذين
 كانوا معه فقال ال للملئكة الذين كانوا معه: }إن جاعل ف الرض خليفة{. فقالت اللئكة أتعل

 فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الن وسفكت الدماء, وإنا بعثتنا عليهم لذلك ؟ فقال
 ال تعال. }إن أعلم ما ل تعلمون{ يقول إن اطلعت من قلب إبليس على ما ل تطلعوا عليه, من كبه

 واغتراره, قال: ث أمر بتربة آدم فرفعت, فخلق ال آدم من طي لزب, واللزب اللزج الصلب من حٍأ
 مسنون منت, وإنا كان حأ مسنونا بعد التراب, فخلق منه آدم بيده, قال: فمكث أربعي ليلة جسدا

 ملقى, وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت, فهو قول ال تعال }من صلصال كالفخار{
 يقول كالشيء النفرج الذي ليس بصمت, قال: ث يدخل ف فيه ويرج من دبره, ويرج من فيه, ث

 يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت, ولئن سلطت عليك لهلكنك, ولئن سلطت علّي
 لعصينك, قال: فلما نفخ ال فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل ل يري شيء منها ف جسده

 إل صار لما ودما, فلما انتهت النفخة إل سرته نظر إل جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب
 لينهض فلم يقدر, فهو قول ال تعال }وخلق النسان عجوًل{ قال ضجرا ل صب له على سراء ول
 ضراء قال: فلما تت النفخة ف جسده عطس فقال }المد ل رب العالي{ بإلام ال, فقال ال له

 »يرحك ال يا آدم« قال: ث قال تعال للملئكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون اللئكة الذين ف
 السموات. اسجدوا َلدم فسجدوا كلهم إل إبليس أب واستكب لا كان حدث نفسه من الكب
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 والغترار, فقال: ل أسجد له وأنا خي منه وأكب سنا وأقوى خلقا, خلقتن من نار وخلقته من طي,
 يقول إن النار أقوى من الطي, قال: فلما أب إبليس أن يسجد أبلسه ال, أي آيسه من الي كله وجعله
 شيطانا رجيما عقوبة لعصيته, ث علم آدم الساء كلها وهي هذه الساء الت يتعارف با الناس: إنسان
 ودابة وأرض وسهل وبر وجبل وحار وأشبه ذلك من المم وغيها ث عرض هذه الساء على أولئك

 اللئكة يعن اللئكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم, وقال لم }أنبئون بأساء
 هؤلء{ أي يقول أخبون بأساء هؤلء }إن كنتم صادقي{ إن كنتم تعلمون, ل أجعل ف الرض

 خليفة, قال: فلما علمت اللئكة موجدة ال عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي ل يعلمه غيه
 الذي ليس لم به علم }قالوا سبحانك{ تنيها ل من أن يكون أحد يعلم الغيب غيه تبنا إليك }ل
 علم لنا إل ما علمتنا{ تبيا منهم من علم الغيب إل ما علمتنا كما علمت آدم فقال }يا آدم أنبئهم

 بأسائهم{ يقول أخبهم بأسائهم }فلما أنبأهم بأسائهم, قال: أل أقل لكم{ أيها اللئكة خاصة }إن
 أعلم غيب السموات والرض{ ول يعلم غيي }وأعلم ما تبدون{ يقول ما تظهرون }وما كنتم

 تكتمون{ يقول أعلم السر كما أعلم العلنية, يعن ما كتم إبليس ف نفسه من الكب والغترار, هذا
 سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها وهذا السناد إل ابن عباس يروى به تفسي مشهور,
 وقال السدي ف تفسيه عن أب مالك, وعن أب صال, عن ابن عباس وعن مرة, عن ابن مسعود وعن
 أناس من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم: لا فرغ ال من خلق ما أحب استوى على العرش. فجعل
 إبليس على ملك السماء الدنيا, وكان من قبيلة من اللئكة يقال لم الن, وإنا سوا الن لنم خزان

 النة, وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع ف صدره الكب وقال ما أعطان ال هذا إل ليزة ل على
 اللئكة, فلما وقع ذلك الكب ف نفسه اطلع ال على ذلك منه, فقال ال للملئكة }إن جاعل ف

 الرض خليفة{ فقالوا: ربنا وما يكون ذلك الليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون ف الرض
 ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا, قالوا: }ربنا أتعل فيها من يفسد فيها, ويسفك الدماء, ونن نسبّح

 بمدك ونقدس لك ؟ قال إن أعلم ما ل تعلمون{ يعن من شأن إبليس فبعث ال جبيل إل الرض
 ليأتيه بطي منها, فقالت الرض: إن أعوذ با ل منك أن تنقص من أو تشينن, فرجع ول يأخذ, وقال:
 يا رب إنا عاذت بك فأعذتا, فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها, فرجع فقال كما قال جبيل, فبعث
 ملك الوت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ با ل أو أرجع ول أنفذ أمره, فأخذ من وجه الرض وخلط ول
 يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم متلفي فصعد به فبل
 التراب حت عاد طينا لزبا, واللزب هو الذي يلتزق بعضه ببعض, ث قال للملئكة }إن خالق بشرا
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 من طي * فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين{ فخلقه ال بيده لئل يتكب إبليس عنه
 ليقول له تتكب عما عملت بيدي ول أتكب أنا عنه بلقه بشرا, فكان جسدا من طي أربعي سنة من
 مقدار يوم المعة, فمرت به اللئكة ففزعوا منه لا رأوه, فكان أشدهم فزعا منه إبليس فكان ير به

 فيضربه فيصوت السد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة, فذلك حي يقول }من صلصال
 كالفخار{ يقول لمر ما خلقت, ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملئكة: ل ترهبوا من هذا فإن

 ربكم صمد وهذا أجوف, لئن سلطت عليه لهلكنه, فلما بلغ الي الذي يريد ال عز وجل أن ينفخ
 فيه الروح, قال اللئكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له, فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح ف

 رأسه عطس فقالت اللئكة قل المد ل, فقال المد ل, فقال له ال »رحك ربك« فلما دخلت
 الروح ف عينيه نظر إل ثار النة, فلما دخل الروح إل جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح

 رجليه عجلن إل ثار النة فذلك حي يقول ال تعال }خلق النسان من عجل{ فسجد اللئكة كلهم
 أجعون إل إبليس أب أن يكون مع الساجدين, أب واستكب وكان من الكافرين, قال ال له: ما منعك

 أن تسجد إذ أمرتك لا خلقت بيدي ؟ قال أنا خي منه ل أكن لسجد لبشر خلقته من طي قال ال له:
 }فاهبط منها فما يكون لك{ يعن ما ينبغي لك }أن تتكب فيها فاخرج إنك من الصاغرين{ والصغار
 هو الذل, قال }وعلم آدم الساء كلها{ ث عرض اللق على اللئكة فقال }أنبئون بأساء هؤلء إن

 كنتم صادقي{ أن بن آدم يفسدون ف الرض ويسفكون الدماء, فقالوا: }سبحانك ل علم لنا إل ما
 علمتنا إنك أنت العليم الكيم{ قال ال: }يا آدم أنبئهم بأسائهم فلما أنبأهم بأسائهم قال أل أقل لكم

 إن أعلم غيب السموات والرض وأعلم وما تبدون ما كنتم تكتمون{ قال: قولم }أتعل فيها من
 يفسد فيها{ فهذا الذي أبدوا }وأعلم ما تكتمون{ يعن ما أسر إبليس ف نفسه من الكب, فهذا السناد
 إل هؤلء الصحابة مشهور ف تفسي السدي ويقع فيه إسرائيليات كثية, فلعل بعضها مدرج ليس من
 كلم الصحابة, أو أنم أخذوا من بعض الكتب التقدمة, وال أعلم. والاكم يروي ف مستدركه بذا

السناد بعينه ويقول أشياء ويقول على شرط البخاري.
   والغرض أن ال تعال لا أمر اللئكة بالسجود َلدم, دخل إبليس ف خطابم لنه وإن ل يكن من
 عنصرهم إل أنه كان قد تشبه بم وتوسم بأفعالم, فلهذا دخل ف الطاب لم وذم ف مالفة المر,

 وسنبسط السألة إن شاء ال تعال عند قوله: }إل إبليس كان من الن ففسق عن أمر ربه{ ولذا قال
 ممد بن إسحاق عن خلد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس, قال: كان إبليس قبل أن يركب العصية

 من اللئكة اسه عزازيل وكان من سكان الرض وكان من أشد اللئكة اجتهادا, وأكثرهم علما,
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 فذلك دعاه إل الكب, وكان من حي يسمونه جنا, وف رواية عن خلد عن عطاء عن طاوس أو ماهد
 عن ابن عباس أو غيه بنحوه, وقال ابن أب حات حدثنا أب حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعن ابن
 العوام عن سفيان بن حسي عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال: كان إبليس اسه
 عزازيل, وكان من أشرف اللئكة من ذوي الجنحة الربعة, ث أبلس بعد وقال سنيد, عن حجاج عن

 ابن جريج, قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف اللئكة وأكرمهم قبيلة, وكان خازنا على
 النان, وكان له سلطان ساء الدنيا, وكان له سلطان الرض, وهكذا روى الضحاك وغيه عن ابن

 عباس سواء. وقال صال مول التوأمة عن ابن عباس: إن من اللئكة قبيًل يقال لم الن: وكان إبليس
 منهم, وكان يسوس ما بي السماء والرض, فعصى, فمسخه ال شيطانا رجيما, رواه ابن جرير, وقال
 قتادة عن سعد بن السيب: كان إبليس رئيس ملئكة ساء الدنيا, وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن بشار

 حدثنا عدي بن أب عدي عن عوف عن السن, قال: ما كان إبليس من اللئكة طرفة عي قط, وإنه
 لصل الن كما أن آدم أصل النس, وهذا السناد صحيح عن السن, وهكذا قال عبد الرحن بن زيد
 بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الن الذين طردتم اللئكة فأسره بعض اللئكة
 فذهب به إل السماء, رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود: حدثنا هشيم أنبأنا عبد الرحن بن يي عن
 موسى بن ني وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود, قال: كانت اللئكة تقاتل الن فسب

 إبليس وكان صغيا فكان مع اللئكة يتعبد معها فلما أمروا بالسجود َلدم سجدوا, فأب إبليس, فلذلك
 قال تعال: }إل إبليس كان من الن{ وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن القزاز حدثنا أبو عاصم عن

 شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن ال خلق خلقا فقال اسجدوا َلدم فقالوا: ل نفعل
 فبعث ال عليهم نارا فأحرقتهم, ث خلق خلقا آخر فقال: }إن خالق بشرا من طي{ اسجدوا َلدم

 قال: فأبوا فبعث ال عليهم نارا فأحرقتهم, ث خلق هؤلء فقال اسجدوا َلدم قالوا نعم, وكان إبليس
 من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا َلدم ـ وهذا غريب ول يكاد يصح إسناده فإن فيه رجًل مبهما ومثله
 ل يتج به, وال أعلم. وقال ابنأب حات حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا أبو أسامة حدثنا صال بن حيان

 حدثنا عبد ال بن بريدة: قوله تعال: }وكان من الكافرين{ من الذين أبوا فأحرقتهم النار, وقال أبو
 جعفر رضي ال عنه عن الربيع عن أب العالية }وكان من الكافرين{ يعن من العاصي وقال السدي

 }وكان من الكافرين{ الذين ل يلقهم ال يومئذ يكونون بعد, وقال ممد بن كعب القرضي ابتدأ ال
 خلق إبليس على الكفر والضللة وعمل بعمل اللئكة فصيه ال إل ما أبدى عليه خلقه على الكفر,
 قال ال تعال: }وكان من الكافرين{ وقال قتادة ف قوله تعال: }وإذ قلنا للملئكة اسجدوا َلدم{
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 فكانت الطاعة ل والسجدة َلدم, أكرم ال آدم أن أسجد له ملئكته, وقال بعض الناس كان هذا
 سجود تية وسلم وإكرام كما قال تعال: }ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا, وقال يا أبت هذا
 تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رب حقا{ وقد كان هذا مشروعا ف المم الاضية ولكنه نسخ ف ملتنا,

 قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لساقفتهم وعلمائهم, فأنت يا رسول ال أحق أن يسجد
 لك, فقال: »ل لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه

 عليها« ورجحه الرازي, وقال بعضهم بل كانت السجدة ل وآدم قبلة فيها كما قال تعال: }أقم الصلة
 لدلوك الشمس{ وف هذا التنظي نظر, والظهر أن القول الول أول, والسجدة َلدم إكراما وإعظاما

 واحتراما وسلما, وهي طاعة ل عّز وجّل لنا امتثال لمره تعال, وقد قواه الرازي ف تفيسره وضعف
 ما عداه من القولي اَلخرين وها كونه جعل قبلة إذ ل يظهر فيه شرف واَلخر أن الراد بالسجود

 الضوع ل النناء ووضع البهة على الرض وهو ضعيف كما قال, وقال قتادة ف قوله تعال:
 }فسجدوا إل إبليس أب واستكب وكان من الكافرين{ حسد عدو ال إبليس آدم عليه السلم ما أعطاه
 من الكرامة, وقال: أنا ناري وهذا طين, وكان بدء الذنوب الكب, استكب عدو ال أن يسجد َلدم عليه

 السلم, قلت وقد ثبت ف الصحيح »ل يدخل النة من كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من كب«
 وقد كان ف إبليس من الكب ـ والكفر ـ والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرجة وحضرة
 القدس, قال بعض العربي وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال }فكان

من الغرقي{ وقال: }فتكونا من الظالي{ وقال الشاعر:
بتيهاء قفر والطي كأناقطا الزن قد كانت فراخا بيوضها

   أي قد صارت وقال ابن فورك: تقديره وقد كان ف علم ال من الكافرين, ورجحه القرطب, وذكر
 ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر ال على يديه من ليس بنب كرامات وخوارق للعادات فليس

 ذلك داًل على وليته خلفا لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه, ث استدل على ما قال: بأنا ل نقطع بذا
 الذي جرى الارق على يديه أن يواف ال باليان وهو ل يقطع لنفسه لذلك يعن والول الذي يقطع له

 بذلك ف نفس المر قلت وقد استدل بعضهم على أن الارق قد يكون على يدي غي الول بل قد
 يكون على يد الفاجر والكافر أيضا با ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حي خبأ له رسول ال

 صلى ال عليه وسلم }فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبي{ وبا كا يصدر عنه أنه كان يل الطريق
 إذا غضب حت ضربه عبد ال بن عمر, وبا ثبت به الحاديث عن الدجال با يكون على يديه من

 الوارق الكثية من أنه يأمر السماء أن تطر فتمطر, والرض أن تنبت فتنبت, وتتبعه كنوز الرض مثل
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 اليعاسيب, وأنه يقتل ذلك الشاب ث يييه إل غي ذلك من المور الهولة. وقد قال يونس بن عبد
 العلى الصدف قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يشي على الاء ويطي ف الواء
 فل تغتروا به حت تعرضوا أمره على الكتاب والسنة, فقال الشافعي: قصر الليث رحه ال, بل إذا رأيتم

 الرجل يشي على الاء ويطي ف الواء فل تغتروا به حت تعرضوا أمره على الكتاب والسنة وقد حكى
 الرازي وغيه قولي للعلماء: هل الأمور بالسجود َلدم خاص بلئكة الرض أو عام ف ملئكة

 السموات والرض, وقد رجح كل من القولي طائفة, وظاهر اَلية الكرية العموم }فسجد اللئكة
كلهم أجعون إل إبليس{ فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم, وال أعلم.

 ** َوُقْلَنا َياآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجّنَة َوُكَل ِمْنَها َرَغدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَل َتْقَرَبا َهـِذِه الّشَجَرَة
 َفَتُكوَنا ِمَن اْلّظاِلِمَي *  َفَأَزّلُهَما الّشْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِمّما َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدّو

َوَلُكْم ِفي الْرِض ُمْسَتَقّر َوَمَتاٌع ِإَلَى ِحٍي 
    يقول ال تعال إخبارا عما أكرم به آدم: بعد أن أمر اللئكة بالسجود له فسجدوا إل إبليس وأنه

 أباح له النة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا: وروى الافظ أبو
 بكر بن مردويه من حديث ممد بن عيسى الدامغان, حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن

 إبراهيم التيمي عن أبيه عن أب ذر, قال: قلت يا رسول ال أريت آدم أنبيا كان ؟ قال: »نعم نبيا رسوًل
 كلمه ال قبًل« ـ يعن عيانا ـ فقال: }اسكن أنت وزوجك النة{ وقد اختلف ف النة الت أسكنها
 آدم أهي ف السماء أم ف الرض ؟ والكثرون على الول, وحكى القرطب عن العتزلة والقدرية القول
 بأنا ف الرض, وسيأت تقرير ذلك ف سورة العراف إن شاء ال تعال, وسياق الية يقتضي أن حواء

 خلقت قبل دخول آدم النة وقد صرح بذلك ممد بن إسحاق حيث قال: لا فرغ  ال من معاتبة إبليس
 أقبل على آدم وقد علمه الساء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسائهم إل قوله: }إنك أنت العليم الكيم{
 قال ث ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيهم من أهل العلم عن ابن
 عباس وغيه, ث أخذ ضلعا من أضلعه من شقه اليسر ولم مكانه لما, وآدم نائم ل يهب من نومه
 حت خلق ال من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها, فلما كشف عنه السنة وهب من
 نومه رآها إل جنبه فقال فيما يزعمون وال أعلم »لمي ودمي وزوجت« فسكن إليها, فلما زوجه ال

 وجعل له سكنا من نفسه قال له قبًل: }يا آدم اسكن أنت وزوجك النة وكل منها رغدا حيث شئتما
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 ول تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالي{ ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول النة كما قال السدي
 ف خب ذكره عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من

 الصحابة: أخرج إبليس من النة وأسكن آدم النة فكان يشي فيها وجشا ليس له زوج يسكن إليه فنام
 نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها ال من ضلعه, فسألا: ما أنت ؟ قالت امرأة, قال: ول
 خلقت ؟ قالت لتسكن إل. قالت له اللئكة ينظرون ما بلغ من علمه, ما اسها يا آدم, قال: حواء,

 قالوا: وِلَم سيت حواء ؟ قال: إنا خلقت من شيء حي. قال ال: }يا آدم اسكن أنت وزوجك النة
وكل منها رغدا حيث شئتما{.

   وأما قوله: }ول تقربا هذه الشجرة{ فهو اختبار من ال تعال وامتحان َلدم وقد اختلف ف هذه
 الشجرة ما هي, فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة الت ني عنها آدم عليه السلم هي

 الكرم, وكذا قال سعيد بن جبي والسدي والشعب وجعدة بن هبية وممد بن قيس, وقال السدي أيضا
 ف خب ذكره عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من

 الصحابة }ول تقربا هذه الشجرة{ هي الكرم. وتزعم يهود أنا النطة. وقال ابن جرير وابن أب حات:
 حدثنا ممد بن اساعيل بن سرة الحسي حدثنا أبو يي المان حدثنا النضر أبو عمر الراز عن

 عكرمة عن ابن عباس قال: الشجرة الت ني عنها آدم عليه السلم هي السنبلة, وقال عبد الرزاق أنبأنا
 ابن عيينة وابن البارك عن السن بن عمارة عن النهال بن عمر عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال:
 هي السنبلة وقال ممد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن ماهد عن ابن عباس قال:

 هي الب وقال ابن جرير: وحدثن الثن بن إبراهيم, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا القاسم حدثن رجل
 من بن تيم أن ابن عباس كتب إل أب اللد يسأله عن الشجرة الت أكل منها آدم والشجرة الت تاب

 عندها آدم فكتب إليه أبو اللد سألتن عن الشجرة الت ني عنها آدم وهي السنبلة, وسألتن عن الشجرة
 الت تاب عندها آدم وهي الزيتونة, وكذلك فسره السن البصري ووهب بن منبه وعطية العوف وأبو

 مالك ومارب بن دثار وعبد الرحن بن أب ليلى, وقال ممد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب
 بن منبه أنه كان يقول هي الب ولكن البة منها ف النة َكُكَلَى البقر وألي من الزبد وأحلى من العسل,

 وقال سفيان الثوري عن حصي عن أب مالك }ول تقربا هذه الشجرة{ قال النخلة: وقال ابن جرير
 عن ماهد }ول تقربا هذه الشجرة{ قال التينة, وبه قال قتادة وابن جريج, وقال أبو جعفر الرازي عن

 الربيع بن أنس عن أب العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث, ول ينبغي أن يكون ف النة حدث,
 وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحن بن مهران قال: سعت وهب بن منبه يقول: لا أسكن ال
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 آدم وزوجته النة وناه عن أكل الشجرة, وكانت شجرة غصونا متشعب بعضها من بعض, وكان لا
ثر تأكله اللئكة للدهم وهي الشجرة الت نى ال عنها آدم وزوجته.

   فهذه أقوال ستة ف تفسي هذه الشجرة. قال المام أبو جعفر بن جرير رحه ال: والصواب ف ذلك
 أن يقال إن ال عز وجل ثناؤه: نى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار النة دون سائر

 أشجارها فأكل منها ول علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيي, لن ال ل يضع لعباده دليًل على
 ذلك ف القرآن ول من السنة الصحيحة, وقد قيل: كانت شجرة الب وقيل كانت شجرة العنب وقيل

 كانت شجرة التي, وجائز أن تكون واحدة منها, وذلك علم إذا علم ل ينفع العال به علمه, وإن جهله
 جاهل ل يضره جهله به, وال أعلم, وكذلك رجح البام الرازي ف تفسيه وغيه وهو الصواب, وقوله
 تعال: }فأزلما الشيطان عنها{ يصح أن يكون الضمي ف قوله عنها عائدا إل النة فيكون معن الكلم

 كما قرأ عاصم بن بدلة وهو ابن أب النجود فأزالما أي فنحاها: ويصح أن يكون عائدا على أقرب
 الذكورين وهو الشجرة فيكون معن الكلم كما قال السن وقتادة فأزلما أي من قبل الزلل, فعلى هذا

 يكون تقدير الكلم }فأزلما الشيطان عنها{ أي بسببها, كما قال تعال: }يؤفك عنه من أفك{ أي
 يصرف بسببه من هو مأفوك, ولذا قال تعال }فأخرجهما ما كانا فيه{ أي من اللباس والنل الرحب
 والرزق النء والراحة }وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدّو ولكم ف الرض مستقّر ومتاع إل حي{ أي
 قرار وأرزاق وآجال ـ إل حي ـ أي إل وقت ومقدار معي ث تقوم القيامة, وقد ذكر الفسرون من

 السلف كالسدي بأسانيده وأب العالية ووهب بن منبه وغيهم ههنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الية
 وإبليس, وكيف جرى من دخول إبليس إل النة ووسوسته, وسنبسط ذلك إن شاء ال ف سورة

 العراف فهناك القصة أبسط منها ههنا, وال الوفق, وقد قال ابن أب حات ههنا: حدثنا علي بن السن
 بن إشكاب, حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن السن عن أب بن كعب قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن ال خلق آدم رجًل طواًل كثي شعر الرأس كأنه نلة سحوق

 فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه, فأول ما بدا منه عورته, فلما نظرإل عورته جعل يشتد ف النة
 فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحن: يا آدم من تفر« فلما سع كلم الرحن قال: يا رب ل,

 ولكن استحياء. قال: وحدثن جعفر بن أحد بن الكم القرشي سنة أربع وخسي ومائتي, حدثنا
 سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أب بن كعب, قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »لا ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي: يا
 آدم أفرارا من ؟ قال: بل حياء منك, قال: يا آدم اخرج من جواري فبعزت ل يساكنن فيها من عصان,
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 ولو خلقت مثلك ملء الرض خلقا ث عصون لسكنتهم دار العاصي« هذا حديث غريب وفيه انقطاع
 بل إعضال بي قتادة وأب بن كعب رضي ال عنهما. وقال الاكم حدثنا أبو بكر بن َباُلَويه عن ممد
 بن أحد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أب معاوية البجلي عن سعيد بن جبي
 عن ابن عباس, قال: ما أسكن آدم النة إل ما بي صلة العصر إل غروب الشمس, ث قال: صحيح

 على شرط الشيخي ول يرجاه. وقال عبد بن حيد ف تفسيه حدثنا روح عن هشام عن السن, قال:
 لبث آدم ف النة ساعة من نار تلك الساعة ثلثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي,

 عن الربيع بن أنس, قال: خرج آدم من النة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر
 النة على رأسه تاج من شجر النة وهو الكليل من ورق النة. وقال السدي: قال ال تعال: }اهبطوا

 منها جيعا{ فهبطوا ونزل آدم بالند ونزل معه الجر السود وقبضة من ورق النة, فبثه بالند فنبتت
 شجرة الطيب فإنا أصل ما ياء به من الطيب من الند من قبضة الورق الت هبط با آدم, وإنا قبضها
 آدم أسفا على النة حي أخرج منها, وقال عمران بن عيينة. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبي
 عن ابن عباس, قال: أهبط آدم من النة ِبَدْحنا أرض الند. وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة حدثنا

 عثمان بن أب شيبة حدثنا جريرعن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلم إل أرض
 يقال لا دحنا بي مكة والطائف. وعن السن البصري قال: أهبط آدم بالند, وحواء بدة, وإبليس
 بدستميسان من البصرة على أميال, وأهبطت الية بأصبهان, رواه ابن أب حات. وقال ممد بن أب
 حات: حدثنا ممد بن عمار بن الارث حدثنا ممد بن سابق حدثنا عمر بن أب قيس عن الزبي بن

 عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالروة. وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلم
 يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه, وأهبط إبليس مشبكا بي أصابعه رافعا رأسه إل السماء وقال عبد

 الرزاق قال معمر أخبن عوف عن قسامة بن زهي عن أب موسى, قال: إن ال حي أهبط آدم من النة
 إل الرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثار النة, فثماركم هذه من ثار النة غي أن هذه تتغي

 وتلك ل تتغي, وقال الزهري عن عبد الرحن بن هرمز العرج عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم: »خي يوم طلعت فيه الشمس يوم المعة فيه خلق آدم وفيه أدخل النة وفيه أخرج
 منها« رواه مسلم والنسائي. وقال الرازي: أعلم أن ف هذه اَلية تديدا عظيما عن كل العاصي من
 وجوه )الول( أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغية كان على وجل

شديد من العاصي, قال الشاعر:
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  يا ناظرا يرنو بعين راقدومشاهدا للمر غي مشاهدتصل الذنوب إل الذنوب وترتيدرج النان ونيل
فوز العابدأنسيت ربك حي أخرج آدمامنها إل الدنيا بذنب واحد

  وقال ابن القاسم:
 ولكننا سب العدو فهل ترىنعود إل أوطاننا ونسلم

   قال الرازي عن فتح الوصلي أنه قال: كنا قوما من أهل النة فسبانا إبليس إل الدنيا, فليس لنا إل الم
 والزن حت نرد إل الدار الت أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم الت أخرج منها ف السماء

 كما يقوله المهور من العلماء, فكيف تكن إبليس من دخول النة, وقد طرد من هنالك طردا قدريا,
 والقدري ل يالف ول يانع ؟ فالواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن النة الت كان فيها آدم
 ف الرض ل ف السماء, كما قد بسطنا هذا ف أول كتابنا البداية والنهاية, وأجاب المهور بأجوبة,
 أحدها: أنه منع من دخول النة مكرما, فأما على وجه السرقة والهانة, فل يتنع, ولذا قال بعضهم:

 كما جاء ف التوراة أنه دخل ف فم الية إل النة. وقد قال بعضهم: يتمل أنه وسوس لما وهو خارج
 باب النة. وقال بعضهم: يتمل أنه وسوس لما وهو ف الرض, وها ف السماء, ذكرها الزمشري

وغيه. وقد أورد القرطب هْهنا أحاديث ف اليات وقتلهن وبيان حكم ذلك, فأجاد وأفاد.

** َفَتَلّقَى آَدُم ِمن ّرّبِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإّنُه ُهَو الّتّواُب الّرِحيُم 
    قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعال: }قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحنا لنكونن من
 الاسرين{ وروي هذا عن ماهد وسعيد بن جبي وأب العالية والربيع بن أنس والسن وقتادة وممد بن

 كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الراسان وعبد الرحن بن زيد بن أسلم, وقال أبو إسحاق
 السبيعي عن رجل من بن تيم قال: أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات الت تلقى آدم من ربه ؟ قال:

 علم شأن الج, وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع, أخبن من سع عبيد بن عمي, وف رواية
 قال أخبن ماهد عن عبيد بن عمي, أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئت الت أخطأت شيء كتبته علي

 قبل أن تلقن أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال »بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك« قال: فكما
 كتبته علي فاغفر ل, قال: فذلك قوله تعال: }فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه{ وقال السدي

 عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات, قال: قال آدم عليه السلم: يا رب أل تلقن بيدك
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 ؟ قيل له: بلى, ونفخت ّف من روحك ؟ قيل له بلى, وعطست فقلت يرحك ال, وسبقت رحتك
 غضبك ؟ قيل له: بلى, وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له: بلى, قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي
 إل النة ؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوف وسعيد بن جبي وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه, ورواه

 الاكم ف مستدركه من حديث ابن جبي عن ابن عباس, وقال صحيح السناد ول يرجاه, وهكذا
 فسره السدي وعطية العوف, وقد روى ابن أب حات ههنا حديثا شبيها بذا فقال: حدثنا علي بن

 السي بن إشكاب, حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن السن عن أب بن
 كعب, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »قال آدم عليه السلم: أرأيت يا رب إن تبت ورجعت

 أعائدي إل النة ؟« قال: نعم فذلك قوله }فتلقى آدم من ربه كلمات{ وهذا حديث غريب من هذا
 الوجه وفيه انقطاع, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال: فتلقى آدم

 من ربه كلمات فتاب عليه. قال: إن آدم لا أصاب الطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت ؟ قال
 ال »إذا أدخلك النة« فهي الكلمات ومن الكلمات أيضا }ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحنا

 لنكونن من الاسرين{ وقال ابن أب نيح عن ماهد أنه كان يقول ف قول ال تعال: فتلقى آدم من ربه
 كلمات فتاب عليه, قال: كلمات: اللهم ل إله إل أنت سبحانك وبمدك, رب إن ظلمت نفسي

 فاغفر ل إنك خي الغافرين, اللهم ل إله إل أنت سبحانك وبمدك, رب إن ظلمت نفسي فارحن
 إنك خي الراحي, اللهم ل إله إل أنت سبحانك وبمدك, رب إن ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت

 التواب الرحيم. وقوله تعال }إنه هو التواب الرحيم{ أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله }أل
 يعلموا أن ال هو يقبل التوبة عن عباده{ وقوله: }ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه{ اَلية, وقوله: }ومن

 تاب وعمل صالا{ وغي ذلك من اَليات الدالة على أنه تعال يغفر الذنوب, ويتوب على من يتوب,
وهذا من لطفه بلقه ورحته بعبيده, ل إله إل هو التواب الرحيم.

 ** ُقْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِميعا َفِإّما َيْأِتَيّنُكم ّمّني ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن *
َواّلِذيَن َكَفروْا َوَكّذُبوْا ِبآَياِتَنآ ُأوَلـِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

    يقول تعال مبا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حي أهبطهم من النة, والراد الذرية, أنه سينل
 الكتب ويبعث النبياء والرسل كما قال أبو العالية: الدى: النبياء والرسل والبينات والبيان, وقال مقاتل

 بن حيان الدى: ممد صلى ال عليه وسلم, وقال السن: الدى: القرآن, وهذان القولن صحيحان,
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 وقول أب العالية أعم }فمن اتبع هداي{ أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل }فل
 خوف عليهم{ أي فيما يستقبلونه من أمر اَلخرة }ول هم يزنون{ على ما فاتم من أمور الدنيا كما

 قال ف سورة طه }قال اهبطا منها جيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من هدى فمن اّتبع هداي فل
 يضل ول يشقى{ قال ابن عباس: فل يضل ف الدنيا ول يشقى ف اَلخرة }ومن أعرض عن ذكري فإن

 له معيشة ضنكا ونشره يوم القيامة أعمى{ كما قال ههنا }والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
 أصحاب النار هم فيها خالدون{ أي ملدون فيها ل ميد لم عنها ول ميص وقد أورد ابن جرير ههنا

 حديثا ساقه من طريقي عن أب سلمة سعيد بن يزيد عن أب نضرة النذر بن مالك بن قطعة عن أب
 سعيد واسه سعد بن مالك بن سنان الدري, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أما أهل النار

 الذي هم أهلها فل يوتون فيها ول ييون ولكن أقوام أصابتهم النار بطاياهم فأماتتهم إماتة حت إذا
 صاروا فحما ُأذن ف الشفاعة« وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أب سلمة به. وذكر هذا الهباط
 الثان لا تعلق به ما بعده من العن الغاير للول, وزعم بعضهم: أنه تأكيد وتكرير, كما يقال: قم قم,

 وقال آخرون: بل الهباط الول من النة إل السماء الدنيا, والثان من ساء الدنيا إل الرض,
والصحيح الول, وال أعلم.

 ** َياَبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي اّلِتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوْا ِبَعْهِدَي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َوِإّياَي َفاْرَهُبوِن *
 َوآِمُنوْا ِبَمآ َأنَزْلُت ُمَصّدقا ّلَما َمَعُكْم َوَل َتُكوُنَوْا َأّوَل َكاِفٍر ِبِه َوَل َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمنا َقِليًل َوِإّياَي َفاّتُقوِن
   يقول تعال آمرا بن إسرائيل بالدخول ف السلم, ومتابعة ممد عليه من ال أفضل الصلة والسلم,
 ومهيجا لم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نب ال يعقوب عليه السلم, وتقديره يا بن العبد الصال الطيع

 ل, كونوا مثل أبيكم ف متابعة الق كما تقول يا ابن الكري افعل كذا, يا ابن الشجاع بارز البطال, يا
 ابن العال اطلب العلم, ونو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعال: }ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبدا
 شكورا{ فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي, حدثنا عبد الميد بن برام عن شهر

 بن حوشب, قال: حدثن عبد ال بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نب ال صلى ال عليه
 وسلم, فقال لم »هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ؟« قالوا: اللهم نعم, فقال النب صلى ال عليه وسلم:
 »اللهم اشهد« وقال العمش عن إساعيل بن رجاء عن عمي مول ابن عباس عن عبد ال بن عباس: أن
 إسرائيل كقولك عبد ال وقوله تعال }اذكروا نعمت الت أنعمت عليكم{ قال ماهد: نعمة ال الت أنعم
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 با عليهم فيما سى, وفيما سوى ذلك أن فجر لم الجر وأنزل عليهم الن والسلوى وناهم من عبودية
 آل فرعون, وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم النبياء والرسل, وأنزل عليهم الكتب, قلت: وهذا
 كقول موسى عليه السلم لم }يا قوم اذكروا نعمة ال عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا

 وآتاكم ما ل يؤت أحدا من العالي{ يعن ف زمانم, وقال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد
 عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس ف قوله تعال: }اذكروا نعمت الت أنعمت عليكم{ أي
 بلئي عندكم وعند آبائكم لا كان ناهم من فرعون وقومه }وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم{ قال:

 بعهدي الذي أخذت ف أعناقكم للنب صلى ال عليه وسلم إذا جاءكم أنز لكم ما وعدتكم عليه من
 تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من اَلصار والغلل الت كانت ف أعناقكم بذنوبكم الت كانت
 من إحداثكم. وقال السن البصري: هو قوله تعال }ولقد أخذ ال ميثاق بن إسرائيل وبعثنا منهم اثن
 عشر نقيبا, وقال ال إن معكم لئن أقمتم الصلة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتوهم وأقرضتم ال

 قرضا حسنا لكفرن عنكم سيئاتكم ولدخلنكم جنات تري من تتها النار{ اَلية وقال آخرون: هو
 الذي أخذ ال عليهم ف التوراة أنه سيبعث من بن إساعيل نبيا عظيما يطيعه جيع الشعوب والراد به
 ممد صلى ال عليه وسلم فمن اتبعه غفر ال له ذنبه وأدخله النة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي
 بشارات كثية عن النبياء عليهم الصلة والسلم بحمد صلى ال عليه وسلم, قال أبو العالية }وأوفوا
 بعهدي{ قال عهده إل عباده دين السلم وأن يتبعوه, وقال الضحاك عن ابن عباس: أوف بعهدكم ؟

 قال: أرض عنكم وأدخلكم النة, وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس, وقوله تعال
 }وإياي فارهبون{ أي فاخشون, قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة, وقال ابن عباس ف

 قوله تعال }وإياي فارهبون{ أي إن نزل بكم ما أنزلت بن كان قبلكم من آبائكم من النقمات الت قد
 عرفتم من السخ وغيه, وهذا انتقال من الترغيب إل الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم
 يرجعون إل الق واتباع الرسول صلى ال عليه وسلم والتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره
 وتصديق أخباره وال يهدي من يشاء إل صراط مستقيم, ولذا قال }وآمنوا با أنزلت مصدقا لا
 معكم{ يعن به القرآن الذي أنزل على ممد صلى ال عليه وسلم النب المي العرب بشيا ونذيرا

 وسراجا منيا مشتمًل على الق من ال تعال مصدقا لا بي يديه من التوراة والنيل, قال أبو العالية
 رحه ال ف قوله تعال }وآمنوا با أنزلت مصدقا لا معكم{ يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا با
 أنزلت مصدقا لا معكم, يقول لنم يدون ممدا صلى ال عليه وسلم مكتوبا عندهم ف التوراة

 والنيل وروي عن ماهد والربيع بن أنس وقتادة نو ذلك, وقوله: }ول تكونوا أول كافر به{ قال
151



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 بعض العربي: أول فريق كافر به أو نو ذلك, قال ابن عباس: ول تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من
 العلم ما ليس عند غيكم, قال أبو العالية: يقول: ول تكونوا أول من كفر بحمد صلى ال عليه وسلم,
 يعن من جنسكم أهل الكتاب بعد ساعكم ببعثه, وكذا قال السن والسدي والربيع بن أنس, واختار
 ابن جرير أن الضمي ف قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره ف قوله }با أنزلت{ وكل القولي
 صحيح لنما متلزمان, لن من كفر بالقرآن فقد كفر بحمد صلى ال عليه وسلم, ومن كفر بحمد

 صلى ال عليه وسلم فقد كفر بالقرآن, وأما قوله }أول كافر به{ فيعن به أول من كفر به من بن
 إسرائيل, لنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيهم من العرب بشر كثي, وإنا الراد أول من كفر به من
 بن إسرائيل مباشرة, فإن يهود الدينة أول بن إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنم أول من

 كفر به من جنسهم, وقوله تعال: }ول تشتروا بآيات ثنا قليًل{ يقول: ل تعتاضوا عن اليان بآيات
 وتصديق رسول بالدنيا وشهواتا, فإنا قليلة فانية, كما قال عبد ال بن البارك: أنبأنا عبد الرحن بن

 زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل السن, يعن البصري عن قوله تعال, ثتأ قليًل قال: الثمن
 القليل الدنيا بذافيها قال: ابن ليعة: حدثن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبي ف قوله تعال }ول
 تشتروا بآيات ثنا قليًل{ إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم, وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتا, وقال

 السدي: }ول تشتروا بآيات ثنا قليًل{ يقول: ل تأخذوا طمعا قليًل, ول تكتموا اسم ال, فذلك
 الطمع هو الثمن, وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال }ول تشتروا بآيات ثنا
 قليًل{ يقول: ل تأخذوا عليه أجرا, قال: وهو مكتوب عندهم ف الكتاب الول: يا ابن آدم َعّلم مانا
 ُعلمَت مانا, وقيل: معناه ل تعتاضوا عن البيان واليضاح ونشر العلم النافع بالكتمان واللبس لتستمروا
 على رياستكم ف الدنيا القليلة القية الزائلة عن قريب, وف سنن أب داود عن أب هريرة رضي ال عنه
 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من تعلم علما ما يبتغَى به وجه ال ل يتعلمه إل ليصيب به

 عرضا من الدنيا ل يرح رائحة النة يوم القيامة« فأما تعليم العلم بأجرة, فإن كان قد تعي عليه فل
 يوز أن يأخذ عليه أجرة, ويوز أن يتناول من بيت الال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة, فإن ل يصل له

 منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب, فهو كما ل يتعي عليه, وإذا ل يتعي عليه فإنه يوز أن يأخذ
 عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحد وجهور العلماء كما ف صحيح البخاري عن أب سعيد ف قصة

 اللديغ »إن أحق ماأخذت عليه أجرا كتاب ال« وقوله ف قصة الخطوبة »زوجتكها با معك من
 القرآن« فأما حديث عبادة بن الصامت, أنه علم رجًل من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا

 فسأل عنه رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال »إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله« فتركه,
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 رواه أبو داود, وروي مثله عن أب ابن كعب مرفوعا, فإن صح إسناده فهو ممول عند كثي من العلماء
 منهم: أبو عمر بن عبد الب, على أنه لا علمه ل ل يز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب ال بذلك القوس,

 فأما إذا كان من أول المر على التعليم بالجرة فإنه يصح كما ف حديث اللديغ وحديث سهل ف
 الخطوبة, وال أعلم. وقوله }وإياي فاتقون{ قال ابن أب حات: حدثنا أبو عمر الدوري, حدثنا أبو

 إساعيل الؤدب عن عاصم الحول عن أب العالية عن طلق بن حبيب, قال: التقوى أن تعمل بطاعة ال
 رجاء رحة ال على نور من ال, وأن تترك معصية ال على نور من ال تاف عقاب ال, ومعن قول
 }وإياي فاتقون{ أنه تعال يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الق وإظهار خلفه ومالفتهم الرسول

صلوات ال وسلمه عليه.

 ** َوَل َتْلِبُسوْا اْلَحّق ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحّق َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن *  َوَأِقيُموْا الّصَلَة َوآُتوْا الّزَكاَة َواْرَكُعوْا َمَع
الّراِكِعَي 

    يقول تعال ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الق بالباطل, وتويهه به, وكتمانم الق,
 وإظهارهم الباطل: }ول تلبسوا الق بالباطل وتكتموا الق وأنتم تعلمون{ فنهاهم عن الشيئي معا,
 وأمرهم بإظهار الق والتصريح به, ولذا قال الضحاك عن ابن عباس ـ ول تلبسوا الق بالباطل: ل
 تلطوا الق بالباطل, والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ـ ول تلبسوا الق بالباطل ـ يقول, ول

 تلطوا الق بالباطل, وأدوا النصيحة لعباد ال من أمة ممد صلى ال عليه وسلم ويروى عن سعيد بن
 جبي والربيع بن أنس نوه وقال قتادة }ول تلبسوا الق بالباطل{ ول تلبسوا اليهودية والنصرانية

 بالسلم, وأنتم تعلمون أن دين ال السلم, وأن اليهودية والنصراينة بدعة ليست من ال, وروي عن
 السن البصري نو ذلك, وقال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن

 جبي عن ابن عباس }وتكتموا الق وأنتم تعلمون{ أي ل تكتموا ما عندكم من العرفة برسول وبا جاء
 به وأنتم تدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب الت بأيديكم, وروي عن أب العالية نو ذلك

 وقال ماهد والسدي وقتادة والربيع  بن أنس }وتكتموا الق{ يعن ممدا صلى ال عليه وسلم )قلت(
 وتكتموا يتمل أن يكون مزوما, ويتمل أن يكون منصوبا, أي ل تمعوا بي هذا وهذا كما يقال: ل

 تأكل السمك وتشرب اللب, قال الزمشري: وف مصحف ابن مسعود وتكتمون الق أي ف حال
 كتمانكم الق وأنتم تعلمون حال أيضا, ومعناه وأنتم تعلمون الق, ويوز أن يكون العن: وأنتم
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 تعلمون ما ف ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضللم عن الدى الفضي بم إل النار إل أن
 سلكوا ما تبدونه لم من الباطل الشوب بنوع من الق لترّوجوه عليهم, والبيان اليضاح وعكسه

 الكتمان وخلط الق بالباطل }وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعي{ قال مقاتل: قوله
 تعال لهل الكتاب }وأقيموا الصلة{ أمرهم أن يصلوا مع النب صلى ال عليه وسلم }وآتوا الزكاة{
 أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونا إل النب صلى ال عليه وسلم }واركعوا مع الراكعي{ أمرهم أن

 يركعوا مع الراكعي من أمة ممد صلى ال عليه وسلم, يقول: كونوا معهم ومنهم, وقال علي بن طلحة
 عن ابن عباس: يعن بالزكاة طاعة ال والخلص, وقال وكيع عن أب جناب عن عكرمة عن ابن عباس
 ف قوله: وآتوا الزكاة, قال: ما يوجب الزكاة ؟ قال: مائتان فصاعدا, وقال مبارك بن فضالة عن السن
 ف قوله تعال }وآتوا الزكاة{ قال: فريضة واجبة ل تنفع العمال إل با وبالصلة, وقال ابن أب حات:
 حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أب شيبة حدثنا جرير عن أب حيان التيمي عن الارث العكلي ف قوله
 تعال }وآتوا الزكاة{ قال: صدقة الفطر, وقوله تعال: }واركعوا مع الراكعي{ أي وكونوا مع الؤمني

 ف أحسن أعمالم, ومن أخص ذلك وأكمله الصلة, وقد استدل كثي من العلماء بذه اَلية على
 وجوب الماعة, وأبسط ذلك ف كتاب الحكام الكبي إن شاء ال تعال, وقد تكلم القرطب على

مسائل الماعة والمامة فأجاد.

** َأَتْأُمُروَن الّناَس ِباْلِبّر َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَل َتْعِقُلوَن 
    يقول تعال: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب, وأنتم تأمرون الناس بالب وهو جاع الي, أن
 تنسوا أنفسكم فل تأتروا با تأمرون الناس به, وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من

 قصر ف أوامر ال ؟ أفل تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم, فتنتبهوا من رقدتكم, وتتبصروا من
 عمايتكم, وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ف قوله تعال: }أتأمرون الناس بالب وتنسون

 أنفسكم{ قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة ال وبتقواه وبالب, ويالفون, فعيهم ال عز
 وجل, وكذلك قال السدي وقال ابنجريج: }أتأمرون الناس بالب{ أهل الكتاب والنافقون كانوا يأمرون
 الناس بالصوم والصلة ويدعون العمل با يأمرون به الناس, فعيهم ال بذلك, فمن أمر بي فليكن أشد

 الناس فيه مسارعة, وقال ممد بن إسحاق عن ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس:
 }وتنسون أنفسكم{ أي تتركون أنفسكم }وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون{ أي تنهون الناس عن
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 الكفر با عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم, أي وأنتم تكفرون با فيها من عهدي
 إليكم ف تصديق رسول وتنقضون ميثاقي وتحدون ما تعلمون من كتاب, وقال الضحاك عن ابن

 عباس: ف هذه اَلية يقول: أتأمرون الناس بالدخول ف دين ممد صلى ال عليه وسلم وغي ذلك ما
 أمرت به من إقام الصلة وتنسون أنفسكم, وقال أبو جعفر بن جرير: حدثن علي بن السن حدثنا

 مسلم الرمي حدثنا ملد بن السي عن أيوب السختيان. عن أب قلبة ف قول ال تعال: }أتأمرون
 الناس بالب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب{ قال أبو الدرداء رضي ال عنه: ل يفقه الرجل كل

 الفقه حت يقت الناس ف ذات ال ث يرجع إل نفسه فيكون لا أشد مقتا, وقال عبد الرحن بن زيد بن
 أسلم ف هذه اَلية هؤلء اليهود إذا جاء الرجل سألم عن الشيء ليس فيه حق ول رشوة أمروه بالق,
 فقال ال تعال: }أتأمرون الناس بالب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون{ والغرض: أن
 ال تعال ذمهم على هذا الصنيع, ونبههم على خطئهم ف حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالي ول
 يفعلونه, وليس الراد ذمهم على أمرهم بالب مع تركهم له, فإن المر بالعروف معروف وهو واجب

 على العال, ولكن الواجب والول بالعال أن يفعله مع من أمرهم به ول يتخلف عنهم كما قال شعيب
 عليه السلم: }وما أريد أن أخالفكم إل ما أناكم عنه إن أريد إل الصلح ما استطعت وما توفيقي إل
 بال عليه توكلت وإليه أنيب{ فكل من المر بالعروف وفعله واجب ل يسقط أحدها بترك اَلخر على
 أصح قول العلماء من السلف واللف, وذهب بعضهم إل أن مرتكب العاصي ل ينهى غيه عنها وهذا
 ضعيف, وأضعف منه تسكهم بذه اَلية فإنه ل حجة لم فيها, والصحيح: أن العال يأمر بالعروف وإن
 ل يفعله, وينهى عن النكر وإن ارتكبه, قال مالك عن ربيعة: سعت سعيد بن جبي يقول: لو كان الرء
 ل يأمر بالعروف ول ينهى عن النكر حت ل يكون فيه شيء ما أمر أحد بعروف ول نى عن منكر.

 قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء ؟ )قلت( لكنه والالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله
 العصية لعلمه با ومالفته على بصية فإنه ليس من يعلم كمن ل يعلم, ولذا جاءت الحاديث ف الوعيد

 على ذلك, كما قال المام أبو القاسم الطبان ف معجمه الكبي: حدثنا أحد بن العلى الدمشقي
 والسن بن علي العمري, قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلب حدثنا العمش عن
 أب تيمة الجيمي عن جندب بن عبد ال رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »مثل
 العال الذي يعلم الناس الي ول يعمل به, كمثل السراج يضيء للناس ويرق نفسه« هذا حديث غريب
 من هذا الوجه. حديث آخر قال المام أحد بن حنبل ف مسنده: حدثنا وكيع حدثنا حاد بن سلمة عن

 علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
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 وسلم: »مررت ليلة أسري ب على قوم تقرض شفاههم بقاريض من نار, قال: قلت من هؤلء ؟ قالوا:
 خطباء أمتك من أهل الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفل

 يعقلون« ورواه عبد بن حيد ف مسنده وتفسيه عن السن بن موسى عن حاد بن سلمة به, ورواه ابن
 مردويه ف تفسيه من حديث يونس بن ممد الؤدب والجاج بن منهال كلها عن حاد بن سلمة به,

 وكذا رواه يزيد بن هارون عن حاد بن سلمة به, ث قال ابن مردويه: حدثنا ممد بن عبد ال بن
 إبراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن

 قيس عن علي بن زيد عن ثامة عن أنس, قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »مررت
 ليلة أسري ب على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بقاريض من نار, قلت: من هؤلء يا جبيل ؟ قال:
 هؤلء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالب وينسون أنفسهم« وأخرجه ابن حبان ف صحيحه, وابن

 أب حات وابن مردويه أيضا من حديث هشام الدستوائي عن الغية يعن ابن حبيب خت مالك بن دينار
 عن مالك بن دينار عن ثامة عن أنس بن مالك, قال: لا عرج برسول ال صلى ال عليه وسلم مّر بقوم
 تقرض شفاههم, فقال: يا جبيل من هؤلء ؟ قال: هؤلء الطباء من أمتك يأمرون الناس بالب وينسون

 أنفسهم أفل يعقلون. حديث آخر ـ قال المام أحد: حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا العمش عن أب
 وائل, قال: قيل لسامة وأنا رديفه: أل تكلم عثمان ؟ فقال: إنكم ترون أن ل أكلمه, أل أسعكم إن
 لكلمه فيما بين وبينه دون أن أفتتح أمرا ل أحب أن أكون أول من افتتحه, وال ل أقول لرجل إنك
 خي الناس وإن كان علي أميا بعد أن  سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: قالوا: وما سعته
 يقول ؟ قال: سعته يقول: »ياء بالرجل يوم القيامة فيلقى ف النار فتندلق به أقتابه, فيدور با ف النار
 كما يدور المار برحاه, فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلن ما أصابك, أل تكن تأمرنا بالعروف

 وتنهانا عن النكر ؟ فيقول: كنت آمركم بالعروف ول آتيه, وأناكم عن النكر وآتيه« رواه البخاري
 ومسلم من حديث سليمان بن مهران العمش به نوه وقال أحد. حدثنا سيار بن حات حدثنا جعفر بن
 سليمان عن ثابت عن أنس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن ال يعاف الميي يوم القيامة
 مال يعاف العلماء« وقد ورد ف بعض اَلثار: أنه يغفر للجاهل سبعي مرة حت يعفر للعال مرة واحدة,
 ليس من يعلم كمن ل يعلم. وقال تعال: }قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون إنا يتذكر
 أولوا اللباب{ وروى ابن عساكر ف ترجة الوليد بن عقبة عن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »إن

 أناسا من أهل النة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون ب دخلتم النار ؟ فوال ما دخلنا النة إل با
 تعلمنا منكم, فيقولون: إنا كنا نقول ول نفعل« ورواه ابن جرير الطبي عن أحد بن يي الباز الرملي
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 عن زهي بن عباد الرواسي عن أب بكر الزهري عبد ال بن حكيم عن إساعيل بن أب خالد عن الشعب
 عن الوليد بن عقبة فذكره, وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس, إن أريد

 أن آمر بالعروف وأنى عن النكر, قال: أبلغت ذلك ؟ قال: أرجو, قال: إن ل تش أن تفتضح بثلث
 آيات من كتاب ال فافعل, قال: وما هن ؟ قال: قوله تعال: }أتأمرون الناس بالب وتنسون أنفسكم{
 أحكمت هذه قال: ل, قال: فالرف الثان ؟ قال: قوله تعال: }ل تقولون ما ل تفعلون ؟ كب مقتا
 عند ال أن تقولوا ما ل تفعلون{ أحكمت هذه ؟ قال: ل, قال: فالرف الثالث ؟ قال: قول العبد

 الصال شعيب عليه السلم }وما أريد أن أخالفكم إل ما أناكم عنه إن أريد إل الصلح{ أحكمت
 هذه اَلية ؟ قال: ل, قال: فابدأ بنفسك, رواه ابن مردويه ف تفسيه, وقال الطبان: حدثنا عبدان بن
 أحد حدثنا زيد بن الارث حدثنا عبد ال بن خراش عن العوام بن حوشب عن السيب بن رافع عن

 ابن عمر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من دعا الناس إل قول أو عمل ول يعمل هو به
 ل يزل ف ظل سخط ال حت يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه« إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم

 النخعي: إن لكره القصص لثلث آيات: قوله تعال: }أتأمرون الناس بالب وتنسون أنفسكم{ وقوله:
 }يا أيها الذين آمنوا ل تقولون مال تفعلون * كب مقتا عند ال أن تقولوا مال تفعلون{ وقوله إخبارا

 عن شعيب: }وما أريد أن أخالفكم إل ما أناكم عنه إن أريد إل الصلح ما استطعت وما توفيقي إل
بال عليه توكلت وإليه أنيب{.

 ** َواْسَتِعيُنوْا ِبالّصْبِر َوالّصَلِة َوِإّنَها َلَكِبَيٌة ِإّل َعَلى اْلَخاِشِعَي *  اّلِذيَن َيُظّنوَن َأّنُهم ّمَلُقو َرّبِهْم َوَأّنُهْم
ِإَلْيِه َراِجُعوَن 

    يقول تعال آمرا عبيده فيما يؤملون من خي الدنيا واَلخرة بالستعانة بالصب والصلة, كما قال
 مقاتل بن حيان ف تفسي هذه اَلية: استعينوا على طلب اَلخرة بالصب على الفرائض والصلة, فأما

 الصب فقيل: إنه الصيام, نص عليه ماهد, قال القرطب وغيه: ولذا ُيسمى رمضان شهر الصب كما نطق
 به الديث, وقال سفيان الثوري عن أب إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بن سليم عن النب

 صلى ال عليه وسلم, قال »الصوم نصف الصب« وقيل: الراد بالصب الكف عن العاصي, ولذا قرنه
 بأداء العبادات وأعلها فعل الصلة. قال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا عبيد ال بن حزة بن إساعيل
 حدثنا إسحاق بن سليمان عن أب سنان عن عمر بن الطاب رضي ال عنه, قال: الصب صبان: صب
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 عند الصيبة حسن, وأحسن منه الصب عن مارم ال. قال: وروي عن السن البصري نو قول عمر,
 وقال ابن البارك عن ابن ليعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبي, قال: الصب: اعتراف العبد ل با

 أصيب فيه واحتسابه عند ال ورجاء ثوابه, وقد يزع الرجل وهو يتجلد ل يرى منه إل الصب. وقال أبو
 العالية ف قوله تعال: }واستعينوا بالصب والصلة{ قال: على مرضاة ال, واعلموا أنا من طاعة ال,
 وأما قوله: والصلة, فإن الصلة من أكب العون على الثبات ف المر كما قال تعال: }اتل ما أوحي

 إليك من الكتاب وأقم الصلة إن الصلة تنهى عن الفحشاء والنكر ولذكر ال أكب{ اَلية. وقال المام
 أحد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يي بن زكريا بن أب زائدة عن عكرمة بن عمار عن ممد بن عبد

 ال الدؤل قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة: قال حذيفة, يعن ابن اليمان رضي ال عنه: كان رسول ال
 صلى ال عليه وسلم , إذا حزبه أمر صلى, ورواه أبو داود عن ممد بن عيسى عن يي بن زكريا عن
 عكرمة بن عمار كما سيأت, وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن ممد
 بن عبيد بن أب قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة, قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم

 إذا حزبه أمر فزع إل الصلة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة, ويقال: أخي حذيفة
 مرسًل عن النب صلى ال عليه وسلم, وقال ممد بن نصر الروزي ف كتاب الصلة: حدثنا سهل بن
 عثمان العسكري حدثنا يي بن زكريا بن أب زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال ممد بن عبد ال

 الدؤل: قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إل النب صلى ال عليه وسلم, ليلة الحزاب وهو مشتمل
 ف شلة يصلي, وكان إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عبد ال بن معاذ حدثنا أب حدثنا شعبة عن أب إسحاق
 سع حارثة بن مضرب سع عليا رضي ال عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إل نائم غي رسول ال
 صلى ال عليه وسلم يصلي ويدعو حت أصبح. قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلة والسلم أنه مر

 بأب هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له: »أشكم درد« ومعناه أيوجعك بطنك ؟ قال: نعم, قال: »قم
 فصل, فإن الصلة شفاء« قال ابن جرير: وقد حدثنا ممد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا
 ابن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحن عن أبيه: أن ابن عباس نعي إليه أخوه قسم وهو ف سفر, فاسترجع

 ث تنحى عن الطريق فأناخ, فصلى ركعتي أطال فيهما اللوس, ث قام يشي إل راحلته وهو يقول:
 }واستعينوا بالصب والصلة وإنا لكبية على الاشعي{ وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج:

 }واستعينوا بالصب والصلة{ قال إنما معونتان على رحة ال. والضمي ف قوله: إنا لكبية عائد إل
 الصلة, نص عليه الجاهد, واختاره ابن جرير, ويتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلم وهو

 الوصية بذلك, كقوله تعال ف قصة قارون }وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب ال خي لن آمن وعمل
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 صالا ول يلقاها إل الصابرون{ وقال تعال: }ول تستوي السنة ول السيئة ادفع بالت هي أحسن فإذا
 الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول حيم * وما يلقاها إل الذين صبوا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم{ أي

 وما يلقى هذه الوصية إل الذين صبوا, وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إل ذو حظ عظيم. وعلى كل
 تقدير فقوله تعال: }وإنا لكبية{. أي مشقة ثقيلة إل على الاشعي قال ابن أب طلحة عن ابن عباس:

 يعن الصدقي با أنزل ال, وقال ماهد: الؤمني حقا, وقال أبو العالية: إل على الاشعي الائفي,
 وقال مقاتل بن حيان: إل الاشعي يعن به التواضعي وقال الضحاك: وإنا لكبية, قال: إنا لثقيلة إل
 على الاضعي لطاعته الائفي سطوته الصدقي بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء ف الديث »لقد

 سألت عن عظيم وإنه ليسي على من يسره ال عليه« وقال ابن جرير: معن اَلية: واستعينوا أيها الحبار
 من أهل الكتاب ببس أنفسكم على طاعة ال وبإقامة الصلة الانعة من الفحشاء والنكر القربة من رضا

 ال العظيمة إقامتها إل على الاشعي أي التواضعي الستكيني لطاعته التذللي من مافته. هكذا قال:
 والظاهر أن اَلية وإن كانت خطابا ف سياق إنذار بن إسرائيل, فإنم ل يقصدوا على سبيل التخصيص,

وإنا هي عامة لم ولغيهم, وال أعلم.
   وقوله تعال: }الذين يظنون أنم ملقوا ربم وأنم إليه راجعون{ هذا من تام الكلم الذي قبله, أي

 وإن الصلة أو الوصاة لثقيلة إل على الاشعي الذين يظنون أنم ملقو ربم, أي يعلمون أنم مشورون
 إليه يوم القيامة معروضون عليه, وأنم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إل مشيئته يكم فيها ما يشاء

 بعدله, فلهذا لا أيقنوا بالعاد والزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك النكرات, فأما قوله }يظنون أنم
 ملقوا ربم{ قال ابن جرير, رحه ال: العرب قد تسمي اليقي ظنا, والشك ظنا, نظي تسميتهم الظلمة

 سدفة, والضياء سدفة, والغيث صارخا, والستغيث صارخا, وما أشبه ذلك من الساء الت يسمى با
الشيء وضده, كما قال دريد بن الصمة:

 فقلت لم ظنو ا بألفي مدججسراتم ف الفارسي السرد
  يعن بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم, وقال عمي بن طارق:

 فإن يعبوا قومي وأقعد فيكموأجعل من الظن غيبا مرجا
  يعن ويعل اليقي غيبا مرجا, قال: والشواهد من أشعار العرب وكلمها على أن الظن ف معن اليقي

 أكثر من أن تصر, وفيما ذكرنا لن وفق لفهمه كفاية, ومنه قول ال تعال: }ورأى الجرمون النار
 فظنوا أنم مواقعوها{ ث قال ابن جرير: حدثنا ممد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر

 عن ماهد: كل ظن ف القرآن يقي أي ظننت وظنوا, وحدثن الثن: حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود
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 البي عن سفيان عن ابن أب نيح عن ماهد, قال: كل ظن ف القرآن فهو علم, وهذا سند صحيح,
 وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال: }الذين يظنون أنم ملقوا ربم{

 قال: الظن ههنا يقي, قال ابن أب حات وروى عن ماهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نو قول أب
 العالية, وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج }الذين يظنون أنم ملقوا ربم{ علموا أنم ملقوا ربم

 كقوله }إن طننت أن ملق حسابيه{ يقول علمت وكذا قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم )قلت( وف
 الصحيح: أن ال تعال يقول للعبد يوم القيامة »أل أزّوجك أل أكرمك أل أسخر لك اليل والبل

 وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول بلى فيقول ال تعال »أظننت أنك ملقي ؟« فيقول ل فيقول ال »اليوم
أنساك كما نسيتن« وسيأت مبسوطا عند قوله تعال }نسوا ال فنسيهم{ إن شاء ال تعال.

** َياَبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتي اّلِتَي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّني َفّضْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَي 
    يذكرهم تعال بسالف نعمه إل آبائهم وأسلفهم, وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال

 الكتب عليهم وعلى سائر المم من أهل زمانم, كما قال تعال: }ولقد اخترناهم على علم على
 العالي{ وقال تعال: }وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة ال عليكم إذ جعل فيكم أنبياء

 وجعلكم ملوكا وآتاكم مال يؤت أحدا من العالي{ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب
 العالية ف قوله تعال: }وأن فضلتكم على العالي{ قال: با أعطوا من اللك والرسل والكتب على عال

 من كان ف ذلك الزمان, فإن لكل زمان عالا, وروي عن ماهد والربيع بن أنس وقتادة وإساعيل بن أب
 خالد نو ذلك, ويب المل على هذا لن هذه المة أفضل منهم لقوله تعال, خطابا لذه المة }كنتم
 خي أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون بال ولو آمن أهل الكتاب لكان

 خيا لم{ وف السانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيي, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: »أنتم توفون سبعي أمة أنتم خيها وأكرمها على ال«, والحاديث ف هذا كثية تذكر عند

 قوله تعال: }كنتم خي أمة أخرجت للناس{ وقيل, الراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس,
 ول يلزم تفضيلهم مطلقا, حكاه الرازي وفيه نظر, وقيل: إنم فضلوا على سائر المم لشتمال أمتهم
 على النبياء منهم, حكاه القرطب ف تفسيه, وفيه نظر, لن العالي عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم

 من النبياء, فإبراهيم الليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم, وممد بعدهم وهو أفضل من جيع
اللق وسيد ولد آدم ف الدنيا واَلخرة, صلوات ال وسلمه عليه.
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 ** َواّتُقوْا َيْوما ّل َتْجِزي َنْفٌس َعن ّنْفٍس َشْيئا َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوَل ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَل ُهْم
ُيْنَصُروَن 

    لا ذكرهم تعال بنعمه أول, عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بم يوم القيامة, فقال: }واتقوا
 يوما{ يعن يوم القيامة }ل تزي نفس عن نفس شيئا{ أي ل يغن أحد عن أحد, كما قال }ول تزر

 وازرة وزر أخرى{: وقال }لكل امرى منهم يومئذ شأن يغينه{ وقال: }يا أيها الناس اتقوا ربكم
 واخشوا يوما ل يزي والد عن ولده ول مولود هو جاٍز عن والده شيئا{ فهذا أبلغ القامات أن كل

 من الوالد وولده ل يغن أحدها عن اَلخر شيئا, وقوله تعال: }ول يقبل منها شفاعة{ يعن من
 الكافرين كما قال: }فما تنفعهم شفاعة الشافعي{ وكما قال عن أهل النار }فما لنا من شافعي ول

 صديق حيم{ وقوله تعال: }ول يؤخذ منها عدل{ أي ل يقبل منها فداء, كما قال تعال: }إن الذين
 كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الرض ذهبا ولو افتدى به{ وقال: }إن الذين
 كفروا لو أن لم ما ف الرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولم

 عذاب أليم{ وقال تعال: }وإن تعدل كل عدل ل يؤخذ منها{ وقال: }فاليوم ل يؤخذ منكم فدية ول
 من الذين كفروا مأواكم النار هي مولكم{ اَلية. فأخب تعال أنم إن ل يؤمنوا يرسوله ويتابعوه على ما
 بعثه به ووافوا ال يوم القيامة على ما هم عليه فإنه ل ينفعهم قرابة قريب ول شفاعة ذي جاه, ول يقبل

 منهم فداء ولو بلء الرض ذهبا, كما قال تعال: }من قبل أن يأت يوم ل بيع فيه ول خلة ول شفاعة{
 وقال: }ل بيع فيه ول خلل{ قال سنيد: حدثن حجاج حدثن ابن جريج قال: قال ماهد: قال ابن
 عباس: }ول يؤخذ منها عدل{ قال: بدل, والبدل: الفدية, وقال السدي أما عدل فيعدلا من العدل
 يقول: لو جاءت بلء الرض ذهبا تفتدى به ما تقبل منها, وكذا قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم,

 وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله: }ول يقبل منها عدل{ يعن فداء, قال
 ابن أب حات, وروي عن أب مالك والسن وسعيد بن جبي وقتادة والربيع بن أنس نو ذلك, وقال عبد
 الرزاق: أنبأنا الثوري عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي ال عنه ف حديث طويل,

 قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة, وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أب العاتكة عن عمي
 بن هان وهذا القول غريب ههنا, والقول الول أظهر ف تفسي هذه اَلية, وقد ورد حديث يقويه وهو
 ما قال ابن جرير: حدثن نيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حيد بن عبد الرحن عن أبيه عن
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 عمرو بن قيس اللئي عن رجل من بن أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء, قال: قيل يارسول ال, ما
 العدل ؟ قال »العدل الفدية« وقوله تعال: }ول هم ينصرون{ أي ول أحد يغضب لم فينصرهم

 وينقذهم من عذاب ال, كما تقدم من أنه ل يعطف عليهم ذو قرابة ول ذو جاه, ول يقبل منهم فداء,
 هذا كله من جانب التلطف, ول لم ناصر من أنفسهم ول من غيهم, كما قال: }فما له من قوة ول
 ناصر{ أي أنه تعال ل يقبل فيمن كفر به فدية ول شفاعة ول ينقذ أحدا من عذابه منقذ, ول يلص

 منه أحد, ول يي منه أحد, كما قال تعال: }وهو يي ول يار عليه{ وقال: }فيومئذ ل يعذب عذابه
 أحد ول يوثق وثاقه أحد{ وقال: }مالكم ل تناصرون بل هم اليوم مستسلمون{ وقال: }فلول نصرهم
 الذين اتذوا من دون ال قربانا آلة بل ضلوا عنهم{ اَلية, وقال الضحاك عن ابن عباس ف قوله تعال:
 }مالكم ل تناصرون{ مالكم اليوم ل تانعون منا, هيهات ليس ذلك لكم اليوم, قال ابن جرير: وتأويل

 قوله: }ول هم ينصرون{ يعن أنم يومئذ ل ينصرهم ناصر كما ل يشفع لم شافع, ول يقبل منهم
 عدل ول فدية, بطلت هنالك الحاباة, واضمحلت الرشى والشفاعات, وارتفع من القوم التناصر

 والتعاون, وصار الكم إل البار العدل الذي ل ينفع لديه الشفعاء والنصراء, فيجزي بالسيئة مثلها,
 وبالسنة أضعافها, وذلك نظي قوله تعال: }وقفوهم إنم مسئولون * ما لكم ل تناصرون ؟ بل هم

اليوم مستسلمون{

 ** َوِإْذ َنّجْيَناُكم ّمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذّبُحوَن َأْبَنآَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَسآَءُكْم َوِفي
َذِلُكْم َبلٌء ّمن ّرّبُكْم َعِظيٌم *  َوِإْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأَنْيَناُكْم َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتنُظُروَن 

    يقول تعال: اذكروا يا بن إسرائيل نعمت عليكم إذ نيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب,
 أي خلصتكم منهم, وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلم, وقد كانوا يسومونكم أي

 يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب, وذلك أن فرعون لعنه ال كان قد رأي رؤيا هالته, رأى
 نارا خرجت من بيت القدس فدخلت بيوت القبط ببلد مصر إل بيوت بن إسرائيل, مضمونا أن زوال

 ملكه يكون على يدي رجل من بن إسرائيل, ويقال بعد تدث ساره عنده بأن بن إسرائيل يتوقعون
 خروج رجل منهم يكون لم به دولة ورفعة, وهكذا جاء ف حديث الفتون كما سيأت ف موضعه ف

 سورة طه إن شاء ال تعال, فعند ذلك أمر فرعون لعنه ال بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بن إسرائيل
 وأن تترك البنات, وأمر باستعمال بن إسرائيل ف مشاق العمال وأرذلا, ههنا فسر العذاب بذبح
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 البناء, وف سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: }يسومونكم سوء العذاب ويذبون أبناءكم ويستحيون
 نساءكم{ وسيأت تفسي ذلك ف أول سورة القصص إن شاء ال تعال, به الثقة والعونة والتأييد. ومعن
يسومونكم يولونكم, قاله أبو عبيدة, كما يقال سامه خطة خسف إذا أوله إياها, قال عمرو بن كلثوم:

 إذا ما اللك سام الناس خسفاأبينا أن نقر السف فينا

   وقيل معناه: يديون عذابكم, كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي, نقله القرطب, وإنا قال ههنا:
 }يذبون أبناءكم ويستحيون نساءكم{ ليكون ذلك تفسيا للنعمة عليهم ف قوله: }يسومونكم سوء

 العذاب{ ث فسره بذا لقوله ههنا: }اذكروا نعمت الت أنعمت عليكم{ وأما ف سورة إبراهيم فلما قال:
 }وذكرهم بأيام ال{ أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك: }يسومونكم سوء العذاب

 ويذبون أبناءكم ويستحيون نساءكم{ فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم واليادي على بن
 إسرائيل وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيهم, كما أن قيصر علم على كل
 من ملك الروم مع الشام كافرا, وكسرى لن ملك الفرس, وتبع لن ملك اليمن كافرا, والنجاشي لن

 ملك البشة, وبطليموس لن ملك الند, ويقال كان اسم فرعون الذي كان ف زمن موسى عليه السلم
 الوليد بن مصعب بن الريان, وقيل مصعب بن الريان, فكان من سللة عمليق بن الود بن إرم بن سام
 بن نوح, وكنيته أبو مرة, وأصله فارسي من اصطخر, وأّيا ما كان فعليه لعنة ال, وقوله تعال: }وف
 ذلكم بلء من ربكم عظيم{ قال ابن جرير: وف الذي فعلنا بكم من إنائنا آباءكم ما كنتم فيه من

 عذاب آل فرعون بلء لكم من ربكم عظيم, أي نعمة عظيمة عليكم ف ذلك, وقال علي بن أب طلحة
 عن ابن عباس: قوله تعال: }بلء من ربكم عظيم{ قال: نعمة, وقال ماهد }بلء من ربكم عظيم{
 قال: نعمة من ربكم عظيمة, وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيهم, وأصل البلء الختبار

 وقد يكون بالي والشر كما قال تعال: }ونبلوكم بالشر والي فتنة{ وقال: }وبلوناهم بالسنات
 والسيئات لعلهم يرجعون{ قال ابن جرير: وأكثر ما يقال ف الشر بلوته أبلوه بلء, وف الي أبليه إبلء

وبلء, قال زهي بن أب سلمى:
 جزى ال بالحسان ما فعل بكموأبلها خي البلء الذي يبلو

   قال: فجمع بي اللغتي لنه أراد فأنعم ال عليهما خي النعم الت يتب با عباده, وقيل: الراد بقوله:
 }وف ذلكم بلء{ إشارة إل ما كانوا فيه من العذاب الهي من ذبح البناء واستحياء النساء, قال

163



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 القرطب: وهذا قول المهور ولفظه بعد ما حكى القول الول, ث قال: وقال المهور: الشارة إل
 الذبح ونوه, والبلء ههنا ف الشر, والعن ف الذبح مكروه وامتحان, وقوله تعال: }وإذ فرقنا بكم

 البحر فأنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون{, معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم
 مع موسى عليه السلم, خرج فرعون ف طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخب تعال عن ذلك مفصًل كما

 سيأت ف مواضعه ومن أبسطها ما ف سورة الشعراء إن شاء ال, }فأنيناكم{ أي خلصناكم منهم
 وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون, ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ ف إهانة عدوكم.
 قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أب إساحق المدان عن عمرو بن ميمون الودي ف قوله تعال: }وإذ
 فرقنا بكم البحر ـ إل قوله ـ وأنتم تنظرون{, قال: لا خرج موسى ببن إسرائيل, بلغ ذلك فرعون,

 فقال: ل تتبعوهم حت تصيح الديكة, قال: فوال ما صاح ليلتئذ ديك حت أصبحوا, فدعا بشاة فذبت,
 ث قال: ل أفرغ من كبدها حت يتمع إّل ستمائة ألف من القبط, فلما أتى موسى البحر قال له رجل

 من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك ؟ قال: أمامك, يشي إل البحر, فأقحم يوشع فرسه ف
 البحر حت بلغ الغمر, فذهب به الغمر, ث رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى ؟ فوال ما كذبت ول

 كذبت, فعل ذلك ثلث مرات ث أوحى ال إل موسى أن اضرب بعصاك البحر, فضربه فانفلق, فكان
 كل فرق كالطور العظيم يقول مثل البل ـ ث سار موسى ومن معه, واتبعهم فرعون ف طريقهم حت

 إذا تتاموا فيه أطبقه ال عليهم, فلذلك قال: }وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون{ وكذلك قال غي واحد
 من السلف كما سيأت بيانه ف موضعه, وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء, كما قال المام أحد,
 حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد ال بن سعيد بن جبي عن أبيه عن ابن عباس, قال:

 قدم رسول ال صلى ال عليه وسلم الدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوارء, فقال: »ما هذا اليوم
 الذي تصومون ؟« قالوا: هذا يوم صال, هذا يوم نى ال عز وجل فيه بن إسرائيل من عدوهم, فصامه
 موسى عليه السلم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أنا أحق بوسى منكم« فصامه رسول ال
 صلى ال عليه وسلم وأمر بصومه, وروى هذا الديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق

 عن أيوب السختيان به نو ما تقدم, وقال أبو يعلى الوصلي: حدثنا أبو الربيع حدثنا سلم يعن ابن
 سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »فلق ال البحر لبن
 إسرائيل يوم عاشوراء« وهذا ضعيف من هذا الوجه, فإن زيدا العمي فيه ضعف, وشيخه يزيد الرقاشي

أضعف منه.
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 ** َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسَى َأْرَبِعَي َلْيَلًة ُثّم اّتَخْذُتُم اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوَأْنُتْم َظاِلُموَن *  ُثّم َعَفْوَنا َعنُكِم ّمن َبْعِد
َذِلَك َلَعّلُكْم َتْشُكُروَن *  َوِإْذ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعّلُكْم َتْهَتُدوَن 

    يقول تعال: واذكروا نعمت عليكم ف عفوي عنكم, لا عبدت العجل بعد ذهاب موسى ليقات ربه
 عند انقضاء أمد الواعدة, وكانت أربعي يوما وهي الذكورة ف العراف ف قوله تعال: }وواعدنا

 موسى ثلثي ليلة وأتمناها بعشر{ قيل إنا: ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الجة, وكان ذلك بعد
 خلصهم من فرعون وإنائهم من البحر, وقوله تعال: }وإذ آتينا موسى الكتاب{ يعن التوراة

 }والفرقان{ وهو ما يفرق بي الق والباطل والدى والضللة }لعلكم تتدون{ وكان ذلك أيضا بعد
 خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلم ف سورة العراف, ولقوله تعال: }ولقد آتينا موسى

 الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الول بصائر للناس وهدى ورحة لعلهم يتذكرون{ وقيل: الواو
 زائدة, والعن ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب, وقيل, عطف عليه وإن كان العن واحدا,

كما ف قول الشاعر:
 وقدمت الدي لراقشيهفألفى قولا كذبا ومينا

  وقال اَلخر:
 أل حبذا هند وأرض با هندوهند أتى من دونا النأي والبعد

  فالكذب هو الي, والنأي: هو البعد. وقال عنترة:
 حييت من طلل تقادم عهدهأقوى وأقفر بعد أم اليثم

 فعطف القفار على القواء وهو هو.

 ** َوِإْذ َقاَل ُموَسَى ِلَقْوِمِه َياَقْوِم ِإّنُكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم ِباّتَخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبَوْا ِإَلَى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلَوْا
َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر ّلُكْم ِعْنَد َباِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم ِإّنُه ُهَو الّتّواُب الّرِحيُم 

    هذه صفة توبته تعال على بن إسرائيل من عبادة العجل, قال السن البصري رحه ال ف قوله تعال
 }وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتاذكم العجل{ فقال: ذلك حي وقع ف قلوبم
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 من شأن عبادتم العجل ما وقع حت قال تعال: }ولا سقط ف أيديهم ورأوا أنم قد ضلوا قالوا لئن ل
 يرحنا ربنا ويغفر لنا{ اَلية. قال: فذلك حي يقول موسى }يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتاذكم

 العجل{ وقال أبو العالية وسعيد بن جبي والربيع بن أنس }فتوبوا إل بارئكم{ أي إل خالقكم, قلت:
 وف قوله ههنا }إل بارئكم{ تنبيه على عظم جرمهم, أي فتوبوا إل الذي خلقكم وقد عبدت معه غيه.
 وقد روى النسائي وابن جرير وابن أب حات من حديث يزيد بن هارون عن الصبغ بن زيد الوراق عن

 القاسم بن أب أيوب عن سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال, فقال ال تعال: إن توبتهم أن يقتل كل
 واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ول يبال من قتل ف ذلك الوطن, فتاب أولئك الذين
 كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع ال على ذنوبم فاعترفوا با وفعلوا ما أمروا به فغفر ال للقاتل

 والقتول, وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأت ف سورة طه بكماله إن شاء ال. وقال ابن جرير:
 حدثن عبد الكري بن اليثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن

 عكرمة عن ابن عباس, قال: قال موسى لقومه: }توبوا إل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خي لكم عند
 بارئكم, فتاب عليكم, إنه هو التواب الرحيم{ قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا
 أنفسهم, قال: وأخب الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين ل يعكفوا على العجل فأخذوا الناجر

 بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة, فجعل يقتل بعضهم بعضا, فانلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن سبعي
 ألف قتيل, كل من قتل منهم كانت له توبة, وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبن

 القاسم بن أب برة أنه سع سعيد بن جبي وماهدا يقولن ف قوله تعال }فاقتلوا أنفسكم{ قال: قام
 بعضهم إل بعض بالناجر يقتل بعضهم بعضا, ل ينو رجل على قريب ول بعيد حت ألوى موسى
 بثوبه فطرحوا ما بأيديهم, فكشف عن سبعي ألف قتيل, وإن ال أوحى إل موسى أن حسب فقد

 اكتفيت فذلك حي ألوى موسى بثوبه وروي عن علي رضي ال عنه نو ذلك, وقال قتادة: أمر القوم
 بشديد من المر فقاموا يتناحرون بالشفار, يقتل بعضهم بعضا, حت بلغ ال فيهم نقمته, فسقطت
 الشفار من أيديهم, فأمسك عنهم القتل فجعل ليهم توبة, وللمقتول شهادة وقال السن البصري:

 أصابتهم ظلمة حندس, فقتل بعضهم بعضا ث انكشف عنهم فجعل توبتهم ف ذلك, وقال السدي ف
 قوله }فاقتلوا أنفسكم{قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين ل يعبدوه بالسيوف, فكان من قتل من

 الفريقي شهيدا حت كثر القتل حت كادوا أن يهلكوا حت قتل منهم سبعون ألفا وحت دعا موسى
 وهارون ربنا أهلكت بن إسرائيل ربنا البقية البقية, فأمرهم أن يلقوا السلح, وتاب عليهم, فكان من

 قتل منهم من الفريقي شهيدا, ومن بقي مكفرا عنه, فذلك قوله }فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم{
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 وقال الزهري: لا أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا
 بالناجر, وموسى رافع يديه حت إذا فتر بعضهم, قالوا: يا نب ال, ادع ال لنا, وأخذوا بعضديه

 يسندون يديه, فلم يزل أمرهم على ذلك حت إذا قبل ال توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا
 السلح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم, فأوحى ال جل ثناؤه إل موسى, ما

 يزنك, أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون, وأما من بقي فقد قبلت توبته, فسر بذلك موسى وبنو
 إسرائيل, رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه, وقال ابن إسحاق: لا رجع موسى إل قومه وأحرق العجل
 وذراه ف اليم, خرج إل ربه بن اختار من قومه, فأخذتم الصاعقة, ث بعثوا, فسأل موسى ربه التوبة
 لبن إسرائيل من عبادة العجل, فقال: ل إل أن يقتلوا أنفسهم, فبلغن أنم قالوا لوسى: نصب لمر ال

 فأمر موسى من ل يكن عبد العجل أن يقتل من عبده, فجلسوا بالفنية, وأصلت عليهم القوم السيوف,
 فجعلوا يقتلونم, فهشى موسى, وبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم, فتاب ال عليهم وعفا
 عنهم, وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: لا رجع موسى إل قومه
 وكانوا سبعي رجًل قد اعتزلوا مع هارون العجل ل يعبدوه, فقال لم موسى: انطلقوا إل موعد ربكم,

 فقالوا: يا موسى. ما من توبة, قال: بلى, اقتلوا أنفسكم ذلكم خي لكم عند بارئكم فتاب عليكم ـ
 اَلية: فاخترطوا السيوف والزرة والناجر والسكاكي. قال: وبعث عليهم ضبابة, قال: فجعلوا

 يتلمسون باليدي ويقتل بعضهم بعضا, قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو ليدري. قال:
 ويتنادون فيها رحم ال عبدا صب نفسه حت يبلغ ال رضاه, قال: فقتلهم شهداء, وتيب على أحيائهم

ث قرأ }فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم{.

 ** َوِإْذ ُقْلُتْم َياُموَسَى َلن ّنْؤِمَن َلَك َحّتَى َنَرى الّلَه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الّصاِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُظُروَن *  ُثّم َبَعْثَناُكم
ّمن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعّلُكْم َتْشُكُروَن 

   يقول تعال: واذكروا نعمت عليكم ف بعثي لكم بعد الصعق إذا سألتم رؤيت جهرة عيانا ما ل
 يستطاع لكم ول لمثالكم, كما قال ابن جريح, قال ابن عباس ف هذه الية }وإذا قلتم يا موسى لن

 نؤمن لك حت نرى ال{ قال: علنية, وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أب
 الويرث عن ابن عباس, أنه قال ف قول ال تعال }لن نؤمن لك حت نرى ال جهرة{ أي علنية, أي
 حت نرى ال, وقال قتادة والربيع بن أنس }حت نرى ال جهرة{ أي عيانا, وقال أبو جعفر عن الربيع

167



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه, قال: فسمعوا كلما, فقالوا }لن نؤمن لك
 حت نرى ال جهرة{ قال: فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الكم, فيما خطب به

 على منب مكة: الصاعقة صيحة من السماء, وقال السدي ف قوله }فأخذتكم الصاعقة{ الصاعقة: نار,
 وقال عروة بن روي ف قوله }وأنتم تنظرون{ قال: صعق بعضهم وبعض ينظرون, ث بعث هؤلء وصعق

 هؤلء, وقال السدي }فأخذتكم الصاعقة{ فماتوا, فقام موسى يبكي ويدعو ال, ويقول: رب ماذا
 أقول لبن إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم }لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتلكنا با فعل

 السفهاء منا{ فأوحى ال إل موسى أن هؤلء السبعي من اتذواالعجل, ث إن ال أحياهم فقاموا
 وعاشوا رجل رجل, ينظر بعضهم إل بعض كيف ييون ؟ قال: فذلك قوله تعال: }ث بعثناكم من بعد

 موتكم لعلكم تشكرون{ وقال الربيع بن أنس كان موتم عقوبة لم فبعثوا من بعد الوت ليستوفوا
 آجالم, وكذا قال قتادة, وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن حيد حدثنا سلمة بن الفضل عن ممد بن

 إسحاق, قال: لا رجع موسى إل قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل, وقال لخيه وللسامري ما
 قال, وحرق العجل وذراه ف اليم, اختار موسى منهم سبعي رجًل الي فالي, وقال: انطلقوا إل ال
 وتوبوا إل ال ما صنعتم, واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم, صوموا وتطهروا وطهروا

 ثيابكم. فخرج بم إل طور سيناء ليقات وّقته له ربه, وكان ل يأتيه إل بإذن منه وعلم, فقال له
 السبعون فيما ذكر ل حي صنعوا ما أمروا به, وخرجوا للقاء ال, قالوا: يا موسى, اطلب لنا إل ربك

 نسمع كلم ربنا, فقال أفعل, فلما دنا موسى من البل وقع عليه الغمام حت تغشى البل كله, ودنا
 موسى فدخل فيه, وقال للقوم: ادنوا, وكان موسى إذا كلمه ال وقع على جبهته نور ساطع ل يستطيع

 أحد من بن آدم أن ينظر إليه, فضرب دونه بالجاب, ودنا القوم حت إذا دخلوا ف الغمام وقعوا
 سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ول تفعل, فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن
 موسى الغمام, فأقبل إليهم, فقالوا لوسى }لن نؤمن لك حت نرى ال جهرة{ فأخذتم الرجفة وهي

 الصاعقة, فماتوا جيعا, وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول }رب لو شئت أهلكتهم من
 قبل وإياي{ قد سفهوا, أفتهلك من ورائي من بن إسرائيل با يفعل السفهاء منا ؟ أي إن هذا لم هلك
 واخترت منهم سبعي رجًل الي فالي, أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد, فما الذي يصدقون
 به ويأمنون عليه بعد هذا ؟ }إنا هدنا إليك{ فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حت رد
 إليهم أرواحهم, وطلب إليهم التوبة لبن إسرائيل من عبادة العجل, فقال: ل, إل أن يقتلوا أنفسهم ـ
 هذا سياق ممد بن إسحاق ـ وقال إساعيل بن عبد الرحن السدي الكبي: لا تابت بنو إسرائيل من
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 عبادة العجل, وتاب ال عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم ال به, أمر ال موسى أن يأتيه ف كل
 أناس من بن إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل وواعدهم موسى, فاختار موسى سبعي رجًل على

 عينه, ث ذهب بم ليعتذروا, وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الطاب توجه إل بن إسرائيل ف قوله
 }وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حت نرى ال جهرة{ والراد السبعون الختارون منهم ول يك كثي
 من الفسرين سواه, وقد أغرب الرازي ف تفسيه حي حكى ف قصة هؤلء السبعي: أنم بعد إحيائهم

 قالوا: يا موسى إنك ل تطلب من ال شيئا إل أعطاك, فادعه أن يعلنا أنبياء, فدعا بذلك فأجاب ال
 دعوته, وهذا غريب جدا إذ ل يعرف ف زمان موسى نب سوى هارون ث يوشع بن نون, وقد غلط

 أهل الكتاب أيضا ف دعواهم أن هؤلء رأوا ال عز وجل, فإن موسى الكليم عليه السلم قد سأل ذلك
فمنع منه فكيف يناله هؤلء السبعون ؟

   القول الثان ف اَلية: قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم ف تفسي هذه اَلية: قال لم موسى لا رجع
 من عند ربه باللواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل, فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا, فتاب

 ال عليهم, فقال: إن هذه اللواح فيها كتاب ال فيه أمركم الذي أمركم به ونيكم الذي ناكم عنه.
 فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت ؟ ل وال حت نرى ال جهرة حت يطلع ال علينا فيقول: هذا كتاب

 فخذوه, فما له ل يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى, وقرأ قول ال }لن نؤمن لك حت نرى ال
 جهرة{ قال: فجاءت غضبة من ال فجاءتم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجعون, قال: ث أحياهم
 ال من بعد موتم, وقرأ قول ال }ث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون{ فقال لم موسى: خذوا

 كتاب ال, فقالوا: ل, فقال: أي شيء أصابكم ؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ث أحيينا, قال: خذوا كتاب
 ال, قالوا: ل, فبعث ال ملئكة فنتقت البل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنم كلفوا بعد ما أحيوا.
 وقد حكى الاوردي ف ذلك قولي: أحدها: أنه سقط التكليف عنهم لعاينتهم المر جهرة حت صاروا

 مضطرين إل التصديق, والثان: أنم مكلفون لئل يلو عاقل من تكليف, قال القرطب: وهذا هو
 الصحيح لن معاينتهم للمور الفظيعة ل تنع تكليفهم لن بن إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من

خوارق العادات, وهم ف ذلك مكلفون وهذا واضح, وال أعلم.

 ** َوَظّلْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمّن َوالّسْلَوَى ُكُلوْا ِمن َطّيَباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلـِكن
 َكاُنَوْا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن    لا ذكر تعال ما دفعه عنهم من النقم, شرع يذكرهم أيضا با أسبغ عليهم من

 النعم, فقال: }وظللنا عليكم الغمام{ وهو جع غمامة, سي بذلك لنه يغم السماء أي يواريها
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 ويسترها, وهو السحاب البيض ظللوا به ف التيه ليقيهم حر الشمس, كما رواه النسائي وغيه عن ابن
 عباس ف حديث الفتون, قال: ث ظلل عليهم ف التيه بالغمام, قال ابن أب حات وروي عن ابن عمر

 والربيع بن أنس وأب ملز والضحاك والسدي نو قول ابن عباس, وقال السن وقتادة }وظللنا عليكم
 الغمام{ كان هذا ف البية, ظلل عليهم الغمام من الشمس, وقال ابن جرير: قال آخرون: وهو غمام

 أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أب نيح عن
 ماهد }وظللنا عليكم الغمام{ قال, ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأت ال فيه يوم القيامة ول يكن إل

 لم. وهكذا رواه ابن جرير عن الثن بن إبراهيم عن أب حذيفة, وكذا رواه الثوري وغيه عن ابن أب
 نيح عن ماهد وكأنه يريد, وال أعلم, أن ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبى
 منظرا, كما قال سنيد ف تفسيه عن حجاج بن ممد عن ابن جريج, قال, قال ابن عباس }وظللنا

 عليكم الغمام{ قال, غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأت ال فيه ف قوله: }هل ينظرون إل أن
 يأتيهم ال ف ظلل من الغمام واللئكة{ وهو الذي جاءت فيه اللئكة يوم بدر. قال ابن عباس وكان

 معهم ف التيه, وقوله تعال: }وأنزلنا عليكم الن{ اختلفت عبارات الفسرين ف الن ما هو ؟ فقال علي
 بن أب طلحة عن ابن عباس: كان الن ينل عليهم على الشجار, فيغدون إليه, فيأكلون منه ما شاؤوا.
 وقال ماهد: الن: صمغة, وقال عكرمة: الن: شيء أنزله ال عليهم مثل الطل شبه الّرب الغليظ, وقال

 السدي, قالوا: يا موسى, كيف لنا با ههنا, أي الطعام ؟ فأنزل ال عليهم الن, فكان يسقط على
 شجرة الزنبيل, وقال قتادة: كان الن ينل عليهم ف ملهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللب وأحلى من
 العسل, يسقط عليهم من طلوع الفجر إل طلوع الشمس, يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك,
 فإذا تعدى ذلك فسد ول يبق, حت كان يوم سادسه يوم جعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه

 لنه كان يوم عيد ل يشخص فيه لمر معيشته ول يطلبه لشيء, وهذا كله ف البية, وقال الربيع بن
 أنس: الن شراب كان ينل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالاء ث يشربونه. وقال وهب بن منبه, وسئل
 عن الن, فقال, خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقى, وقال أبو جعفر بن جرير حدثن ممد بن إسحاق

 حدثنا أبو أحد حدثناإسرائيل عن جابر عن عامر, وهو الشعب, قال: عسلكم هذا جزء من سبعي جزءا
 من الن, وكذا قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: أنه العسل, ووقع ف شعر أمية بن أب الصلت حيث

قال:
  فرأى ال أنم بضيعل بذي مزرع ول مثمورافسناها عليهم غادياتوترَى مزنم خليا وخوراعسًل ناطفا

وماء فراتاوحليبا ذا بجة مزمورا
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   فالناطف هو السائل والليب الرمور الصاف منه, والغرض أن عبارات الفسرين متقاربة ف شرح الن,
 فمنهم من فسره بالطعام, ومنهم من فسره بالشراب, والظاهر, وال أعلم, أنه كل ما امت ال به عليهم

 من طعام وشراب وغي ذلك ما ليس لم فيه عمل ول كد, فالن الشهور إن ُأكل وحده كان طعاما
 وحلوة, وإن مزج مع الاء صار شرابا طيبا, وإن ركب مع غيه صار نوعا آخر, ولكن ليس هو الراد

 من اَلية وحده, والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد اللك عن
 عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي ال عنه, قال: قال النب صلى ال عليه وسلم: »الكمأة من الن

 وماؤها شفاء للعي« وهذا الديث رواه المام أحد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللك وهو ابن عمي
 به, وأخرجه الماعة ف كتبهم إل أبا داود من طرق عن عبد اللك وهو ابن عمي به, وقال الترمذي:

 حسن صحيح, ورواه البخاري ومسلم من رواية الكم عن السن العرن عن عمرو بن حريث به, وقال
 الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أب السفر وممود بن غيلن, قال: حدثنا سعيد بن عامر عن ممد بن

 عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »العجوة من النة, وفيها
 شفاء من السم, والكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي« تفرد بإخراجه الترمذي ث قال: هذا حديث

 حسن غريب ل نعرفه إل من حديث ممد بن عمرو وإل من حديث سعيد بن عامر عنه, وف الباب عن
 سعيد بن زيد وأب سعيد وجابر ـ كذا قال ـ وقد رواه الافظ أبو بكر بن مردويه ف تفسيه من

 طريق آخر عن أب هريرة, فقال: حدثنا أحد بن السن بن أحد البصري, حدثنا أسلم بن سهل حدثنا
 القاسم بن عيسى حدثنا طلحة بن عبد الرحن عن قتادة عن سعيد بن السيب عن أب هريرة قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي« وهذا حديث غريب من هذا

 الوجه وطلحة بن عبد الرحن هذا السلمي الواسطي يكن بأب ممد وقيل: أبو سليمان الؤدب قال فيه
 الافظ أبو أحد بن عدي: روى عن قتادة أشياء ل يتابع عليها. ث قال الترمذي: حدثنا ممد بن بشار

 حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أب عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أب هريرة: أن ناسا من أصحاب
 النب صلى ال عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الرض فقال نب ال صلى ال عليه وسلم »الكمأة من
 الن وماؤها شفاء للعي والعجوة من النة وهي شفاء من السم« وهذا الديث قد رواه النسائي عن

 ممد بن بشار به, وعنه عن غندر عن شعبة عن أب بشر جعفر بن أياس عن شهر بن حوشب عن أب
 هريرة به, وعن ممد بن بشار عن عبد العلى عن خالد الذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة

 فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث ممد بن بشار عن أب عبد الصمد عبد العزيز بن عبد
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 الصمد عن مطر الوراق عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي, وبالقصتي عند ابن ماجه, وهذه الطريق
 منقطعة بي شهر بن حوشب وأب هريرة, فإنه ل يسمع منه بدليل ما رواه النسائي ف الوليمة من سننه
 عن علي بن السي الدرهي عن عبد العلى عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب

 عن عبد الرحن بن غنم عن أب هريرة, قال: خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة
 وبعضهم يقول: جدري الرض, فقال »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي« وروي عن شهر بن

 حوشب عن أب سعيد وجابر كما قال المام أحد: حدثنا أسباط بن ممد حدثنا العمش عن جعفر بن
 إياس عن شهر بن حوشب عن جابر ابن عبد ال وأب سعيد الدري, قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي, والعجوة من النة, وهي شفاء من السم« وقال
 النسائي ف الوليمة أيضا: حدثناممد بن بشار حدثنا ممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أب بشر جعفر بن

 إياس عن شهر بن حوشب عن أب سعيد وجابر رضي ال عنهما: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 قال: »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي« ث رواه أيضا وابن ماجه من طرق العمش عن أب بشر عن
 شهر عنهما به, وقد رويا ـ أعن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد ابن أب سلمة
 ـ كلها عن العمش عن جعفر بن إياس عن أب نضرة عن أب سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن

 النب صلى ال عليه وسلم قال »الكمأة من الّن وماؤها شفاء للعي« ورواه ابن مردويه عن أحد بن
 عثمان عن عباس الدوري عن لحق بن صواب عن عمار بن زريق عن العمش كابن ماجة, وقال ابن
 مردويه أيضا: حدثنا أحد بن عثمان حدثنا عباس الدوري حدثنا السن بن الربيع حدثنا أبو الحوص

 عن العمش عن النهال بن عمرو عن عبد الرحن بن أب ليلى عن أب سعيد الدري, قال: خرج علينا
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وف يده كمآت, فقال »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي« وأخرجه

 النسائي عن عمرو بن منصور عن السن بن الربيع به: ث ابن مردويه رواه أيضا عن عبد ال بن إسحاق
 عن السن بن سلم عن عبيد ال بن موسى, عن شيبان عن العمش به, وكذا رواه النسائي عن أحد
 بن عثمان بن حكيم عن عبيد ال بن موسى, وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي ال عنه, كما

 قال ابن مردويه: حدثنا ممد بن عبد ال بن إبراهيم حدثنا حدون بن أحد حدثنا حوثرة بن أشرس
 حدثنا حاد عن شعيب بن البحاب عن أنس: أن أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم تدارؤوا ف

 الشجرة الت اجتثت من فوق الرض ما لا عن قرار, فقال بعضهم: نسبه الكمأة, فقال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي, والعجوة من النة, وفيها شفاء من السم« وهذا
 الديث مفوظ أصله من رواية حاد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا,
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 وال أعلم. وروي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا ف الوليمة عن أب بكر أحد بن علي
 بن سعيد عن عبد ال بن عون الراز عن أب عبيدة الداد عن عبد الليل بن عطية عن شهر عن عبد ال

 بن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم قال »الكمأة من الن, وماؤها شفاء للعي« فقد اختلف كما
 ترى فيه شهر بن حوشب ويتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها, وقد سعت من بعض

 الصحابة وبلغه عن بعضهم, فإن السانيد إليه جيدة, وهو ل يتعمد الكذب, وأصل الديث مفوظ عن
رسول ال صلى ال عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي ال عنه.

   وأما السلوى, فقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبه بالسمان, كانوا يأكلون منه.
 وقال السدي ف خبه, ذكره عن أب مالك وعن أب صال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن

 ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السمان, وقال ابن أب حات: حدثنا السن بن ممد بن الصباح
 حدثنا عبد الصمد بن الوارث حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس, قال: السلوى هو

 السمان, وكذا قال ماهد والشعب والضحاك والسن وعكرمة والربيع بن أنس رحهم ال تعال, وعن
 عكرمة أما السلوى فطي كطي يكون بالنة أكب من العصفور أو نو ذلك, وقال قتادة: السلوى كان

 من طي أقرب إل المرة تشرها عليهم الريح النوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك
 فإذا تعدى فسد ول يبق عنده حت إذا كان يوم سادسه ليوم جعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم

 سابعه لنه كان يوم عبادة ل يشخص فيه لشيء ول يطلبه, وقال وهب بن منبه: السلوى طي سي مثل
 المامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إل سبت وف رواية عن وهب قال سألت بنو إسرائيل

 موسى عليه السلم لما فقال ال لطعمنهم من أقل لم يعلم ف الرض فأرسل عليهم ريا فأذرت عند
 مساكنهم السلوى وهو السمان مثل ميل ف ميل قيد رمح ف السماء فخبأوا للغد فنت اللحم وخن

 البز, وقال السدي لا دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لوسى عليه السلم كيف لنا با ههنا أين الطعام ؟
 فأنزل ال عليهم الن فكان ينل على شجر الزنبيل, والسلوى وهو طائر شبه السمان أكب منه فكان

 يأت أحدهم فينظر إل الطي فإن كان سينا ذبه وإل أرسله فإذا سن أتاه فقالوا: هذا الطعام. فأين
 الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل سبط من عي,

 فقالوا: هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام, فقالوا: هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت ثيابم
 تطول معهم كما تطول الصبيان ول يترق لم ثوب, فذلك قوله تعال }وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا
 عليهم الن والسلوى{ وقوله: }وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت منه
 اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربم كلوا واشربوا من رزق ال ول تعثوا ف الرض مفسدين{
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 وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحن بن زيد بن أسلم نو ما قاله السدي, وقال سنيد عن حجاج عن
 ابن جريج قال: قال ابن عباس خلق لم ف التيه ثياب ل ترق ول تدرن, قال ابن جريج, فكان الرجل
 إذا أخذ من الن والسلوى فوق طعام يوم فسد إل أنم كانوا يأخذون ف يوم المعة طعام يوم السبت

 فل يصبح فاسدا, قال ابن عطية السلوى طي بإجاع الفسرين وقد غلط الذل ف قوله أنه العسل وأنشد
ف ذلك مستشدا:

 وقاسها بال جهدا لنتمألذ من السلوى إذا ما أشورها

   قال فظن أن السلوى عسًل, قال القرطب: دعوى الجاع ل تصح لن الؤرخ أحد علماء اللغة
 والتفسي قال إنه العسل واستدل ببيت الذل وهذا وذكر أنه كذلك ف لغة كنانة لنه يسلي به ومنه عي

 سلوان, وقال الوهري: السلوى العسل واستشهد ببيت الذل أيضا, والسلوانة بالضم خرزة كانوا
يقولون إذا صب عليها ماء الطر فشربا العاشق سل, قال الشاعر:

 شربت على سلوانة ماء مزنةفل وجديد العيش يامي ما أسلو

   واسم ذلك الاء السلوان, وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الزين فيسلوا والطباء يسمونه )مفرج(,
 قالوا والسلوى جع بلفظ الواحد أيضا كما يقال: سان للمفرد والمع وويلي كذلك, وقال الليل

واحده سلواة, وأنشد:
 وإن لتعرون لذكراك هزةكما انتقض السلواة من بلل القطر

   وقال الكسائي: السلوى واحدة وجعه سلوي, نقله كله القرطب, وقوله تعال: }كلوا من طيبات ما
 رزقناكم{ أمر إباحة وإرشاد وامتنان, وقوله تعال: }وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ أي

 أمرناهم بالكل ما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال }كلوا من رزق ربكم واشكروا له{ فخالفوا وكفروا
 فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من اَليات البينات والعجزات القاطعات, وخوراق العادات, ومن
 ههنا تتبي فضيلة أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم ورضي ال عنهم على سائر أصحاب النبياء ف
 صبهم وثباتم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه ف أسفاره وغزواته منها عام تبوك ف ذلك القيظ والر

 الشديد والهد ل يسألوا خرق عادة ول إياد أمر مع أن ذلك كان سهًل على النب صلى ال عليه
 وسلم لكن لا أجهدهم الوع سألوه ف تكثي طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبك الشاة فدعا ال
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 فيه وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم وكذا لا احتاجوا إل الاء سأل ال تعال فجاءتم سحابة فأمطرتم
 فشربوا وسقوا البل وملؤوا أسقيتهم ث نظروا فإذا هي ل تاوز العسكر. فهذا هو الكمل ف اتباع

الشيء مع قدر ال مع متابعة الرسول صلى ال عليه وسلم.

 ** َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوْا َهـِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدا َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسّجدا َوُقوُلوْا ِحّطٌة ّنْغِفْر
 َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنَي *  َفَبّدَل اّلِذيَن َظَلُموْا َقْوًل َغْيَر اّلِذي ِقيَل َلُهْم َفَأنَزْلَنا َعَلى اّلِذيَن َظَلُموْا

ِرْجزا ّمَن الّسَمآِء ِبَما َكاُنوْا َيْفُسُقوَن 
    يقول تعال لئما على نكولم عن الهاد ودخولم الرض القدسة لا قدموا من بلد مصر صحبة

 موسى عليه السلم فأمروا بدخول الرض القدسة الت هي مياث لم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها
 من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالم وضعفوا واستحسروا فرماهم ال ف التيه عقوبة لم كما ذكره
 تعال ف سورة الائدة, ولذا كان أصح القولي أن هذه البلدة هي بيت القدس كما نص على ذلك

 السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الصفهان وغي واحد وقد قال ال تعال حاكيا عن موسى
 }يا قوم ادخلوا الرض القدسة الت كتب ال لكم ول ترتدوا{ اَليات. وقال آخرون هي أرياء,

 ويكى عن ابن عباس وعبد الرحن بن زيد وهذا بعيد لنا ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت
 القدس ل أرياء, وأبعد من ذلك قول من ذهب إل أنا مصر, حكاه الرازي ف تفسيه, والصحيح

 الول أنا بيت القدس, وهذا كان لا خرجوا من التيه بعد أربعي سنة مع يوشع بن نون عليه السلم
 وفتحها ال عليهم عشية جعة وقد حبست لم الشمس يومئذ قليًل حت أمكن الفتح, ولا فتحوها أمروا
 أن يدخلوا الباب باب البلد }سجدا{ أي شكرا ل تعال على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد
 بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلل, قال العوف ف تفسيه عن ابن عباس أنه كان يقول ف قوله

 تعال }وادخلوا الباب سجدا{ أي ركعا, وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن بشار حدثنا أبو أحد
 الزبيي حدثنا سفيان عن العمش عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبي عن ابن عباس ف قوله

 }وادخلوا الباب سجدا{ قال ركعا من باب صغي, رواه الاكم من حديث سفيان به, ورواه ابن أب
 حات من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخلوا من قبل أستاههم, وقال السن البصري: أمروا أن

 يسجدوا على وجوههم حال دخولم واستبعده الرازي, وحكي عن بعضهم أن الراد ههنا بالسجود
 الضوع لتعذر حله على حقيقته, وقال خصيف: قال عكرمة قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة,

175



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 وقال ابن عباس وماهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الطة من باب إيلياء بيت القدس, وحكى
 الرازي عن بعضهم أنه عن بالباب جهة من جهات القبلة, وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس

 فدخلوا على شق, وقال السدي عن أب سعيد الزدي عن أب الكنود عن عبد ال بن مسعود قيل لم
 ادخلوا الباب سّجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلف ما أمروا, وقوله تعال:

 }وقولوا حطة{ قال الثوري عن العمش عن النهال عن سعيد بن جبي عن ابن عباس }وقولوا حطة{
 قال مغفرة استغفروا, وروي عن عطاء والسن وقتادة والربيع بن أنس نوه, وقال الضحاك عن ابن
 عباس }وقولوا حطة{ قال: قولوا هذا المر حق كما قيل لكم, وقال عكرمة قولوا }ل إله إل ال{

 وقال الوزاعي: كتب ابن عباس إل رجل قد ساه فسأله عن قوله تعال }وقولوا حطة{ فكتب إليه أن
 أقروا بالذنب, وقال السن وقتادة أي أحطط عنا خطايانا }نغفر لكم خطاياكم وسنيد الحسني{

 وقال: هذا جواب المر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكن الطيئات وضاعفنا لكم السنات وحاصل
 المر أنم أمروا أن يضعوا ل تعال عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبم ويستغفروا منها

 والشكر على النعمة عندها والبادرة إل ذلك من الحبوب عند ال تعال كما قال تعال: }إذا جاء نصر
 ال والفتح ورأيت الناس يدخلون ف دين ال أفواجا فسبح بمد ربك واستغفره إنه كان توابا{ فسره
 بعض الصحابة بكثرة الذكر والستغفار عند الفتح والنصر, وفسره ابن عباس بأنه نعى إل رسول ال
 صلى ال عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي ال عنه, ول منافاة بي أن يكون قد أمر
 بذلك عند ذلك ونعى إليه روحه الكرية أيضا, ولذا كان عليه الصلة والسلم يظهر عليه الضوع

 جدا عند النصر كما روى أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخًل إليها من الثنية العليا وأنه لاضع لربه حت
 أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا ل على ذلك, ث لا دخل البلد اغتسل وصلى ثان ركعات وذلك

 ضحى, فقال بعضهم: هذه صلة الضحى, وقال آخرون بل هي صلة الفتح فاستحبوا للمام وللمي إذا
 فتح بلدا أن يصلي فيه ثان ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أب وقاص رضي ال عنه لا

 دخل إيوان كسرى صلى فيه ثان ركعات والصحيح أنه يفصل بي كل ركعتي بتسليم, وقيل يصليها
كلها بتسليم واحد, وال أعلم.

   وقوله تعال: }فبدل الذين ظلموا قوًل غي الذي قيل لم{ قال البخاري حدثن ممد حدثنا عبد
 الرحن بن مهدي عن ابن البارك عن معمر عن هام بن منبه عن أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى

 ال عليه وسلم قال: »قيل لبن اسرائيل ادخلوا الباب سجدا قولوا حطة ـ فدخلوا يزحفون على
 أستاههم فبدلوا وقالوا حبة ف شعرة« ورواه النسائي عن ممد بن إساعيل بن إبراهيم عن عبد الرحن به
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 موقوفا وعن ممد بن عبيد بن ممد عن ابن البارك ببعضه مسندا ف قوله تعال:: }حطة{ قال: فبدلوا
 وقالوا حبة, وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن هام بن منبه أنه سع أبا هريرة يقول: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم: »قال ال لبن إسرائيل: }ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم{ فبدلوا

 ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة ف شعرة« وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن
 إسحاق بن نصر ومسلم عن ممد بن رافع والترمذي عن عبد بن حيد كلهم عن عبد الرازق به, وقال
 الترمذي: حسن صحيح, وقال ممد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثن صال بن كيسان عن صال

 مول التوأمة عن أب هريرة وعمن ل أتم عن ابن عباس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »دخلوا
 الباب ـ الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا ـ يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة ف شعية«

 وقال أبو داود حدثنا أحد بن صال وحدثنا سليمان بن سليمان بن داود حدثنا عبد ال بن وهب حدثنا
 هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب سعيد الدري رضي ال عنه عن النب صلى
 ال عليه وسلم: »قال ال لبن إسرائيل }ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم{ ث قال

 أبو داود حدثنا أحد بن مسافر حدثنا ابن أب فديك عن هشام بثله, هكذا رواه منفردا به ف كتاب
 الروف متصرا, وقال ابن مردويه حدثنا عبد ال بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحد بن
 النذر القزاز حدثنا ممد بن إساعيل بن أب فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن

 يسار عن أب سعيد الدري, قال: سرنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم حت إذا كان من آخر الليل
 أجزنا ف ثنية يقال لا ذات النظل, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ما مثل هذه الثنية الليلة إل
 كمثل الباب الذي قال ال لبن إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم« وقال
 سفيان الثوري عن أب إسحاق عن الباء: }سيقول السفهاء من الناس{ قال اليهود: قيل لم ادخلوا

 الباب سجدا قال: ركعا, وقولوا حطة أي مغفرة, فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حراء
 فيها شعية, فذلك قول ال تعال: }فبدل الذين ظلموا قوًل غي الذي قيل لم{ وقال الثوري عن

 السدي عن أب سعد الزدي عن أب الكنود عن ابن مسعود وقولوا حطة, فقالوا حنطة, حبة حراء فيها
 شعية, فأنزل ال: }فبدل الذين ظلموا قوًل غي الذي قيل لم{ وقال أسباط عن السدي عن مرة عن
 ابن مسعود أنه قال: إنم قالوا هطا سعاتا أزبة مزبا, فهي بالعربية حبة حنطة حراء مثقوبة فيها شعرة

 سوداء فذلك قوله تعال: }فبدل الذين ظلموا قوًل غي الذي قيل لم{ وقال الثوري عن العمش عن
 النهال عن سعيد عن ابن عباس ف قوله تعال: }ادخلوا الباب سجدا{ قال ركعا من باب صغي,

 فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة, فذلك قوله تعال: }فبدل الذين ظلموا قوًل غي الذي قيل لم{
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 وهكذا روي عن عطاء وماهد وعكرمة والضحاك والسن وقتادة والربيع بن أنس ويي بن رافع.
 وحاصل ما ذكره الفسرون وما دل عليه السياق أنم بدلوا أمر ال لم من الضوع بالقول والفعل

 فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن
 يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا, فاستهزؤوا فقالوا حنطة ف شعية, وهذا ف غاية ما يكون

 من الخالفة والعاندة ولذا أنزل ال بم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولذا قال:
 }فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء با كانوا يفسقون{ وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء
 ف كتاب ال من الرجز يعن به العذاب, وهكذا روي عن ماهد وأب مالك والسدي والسن وقتادة أنه

 العذاب وقال أبو العالية الرجز الغضب, وقال الشعب: الرجز إما الطاعون وإما البد, وقال سعيد بن
 جبي هو الطاعون, وقال ابن أب حات حدثنا أبو سعيد الشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أب
 ثابت عن إبراهيم بن سعد يعن ابن أب وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزية بن ثابت رضي
 ال عنهم, قالوا: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم«
 وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به, وأصل الديث ف الصحيحي من حديث حبيب بن

 أب ثابت »إذا سعتم الطاعون بأرض فل تدخلوها« الديث, قال ابن جرير أخبن يونس بن عبد
 العلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري, قال أخبن عامر بن سعد بن أب وقاص عن أسامة بن زيد

 عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »إن هذا الوجع والسقم رجز ُعذب به بعض المم قبلكم«
 وهذا الديث أصله مرج ف الصحيحي من حديث مالك عن ممد بن النكدر وسال بن أب النضر عن

عامر بن سعد بنحوه.

 ** َوِإِذ اْسَتْسَقَى ُموَسَى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرب ّبَعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْينا َقْد َعِلَم ُكّل
ُأَناٍس ّمْشَرَبُهْم ُكُلوْا َواْشَرُبوْا ِمن ّرْزِق الّلِه َوَل َتْعَثْوْا ِفي الْرِض ُمْفِسِديَن 

    يقول تعال: واذكروا نعمت عليكم ف إجابت لنبيكم موسى عليه السلم حي استسقان لكم
 وتيسيي لكم الاء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجيي الاء لكم منه من إثنت عشرة عينا لكل

 سبط من أسباطكم عي قد عرفوها فكلوا من الن والسلوى واشربوا من هذا الاء الذي أنبعته لكم بل
 سعي منكم ولكد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك: }ول تعثوا ف الرض مفسدين{ ول تقابلوا النعم

 بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه الفسرون ف كلمهم كما قال ابن عباس رضي ال عنه وجعل بي
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 ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليهالسلم فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ف كل ناحية
 منه ثلث عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها ل يرتلون من منقلة إل وجدوا ذلك معهم بالكان

 الذي كان منهم بالنل الول, وهذا قطعة من الديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أب حات
 وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوف: وجعل لم حجرا مثل رأس الثور يمل على ثور فإذا
 نزلوا منًل وضعوه فضربه موسى عليه السلم بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فإذا ساروا حلوه

 على ثور فاستمسك الاء وقال عثمان بن عطاء الراسان عن أبيه: كان لبن اسرائيل حجر فكان يضعه
 هارون ويضربه موسى بالعصا, وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يملونه معهم حت إذا نزلوا

 ضربه موسى بعصاه, وقال الزمشري وقيل كان من الرخام وكان ذراعا ف ذراع وقيل مثل رأس
 النسان وقيل كان من النة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان ف الظلمة وكان

 يمل على حار, قال: وقيل اهبطه آدم من النة فتوارثوه حت وقع إل شعيب فدفعه إليه مع العصا وقيل
 هوالجر الذي وضع عليه ثوبه حي اغتسل, فقال له جبيل: ارفع هذا الجر فإن فيه قدرة ولك فيه
 معجزة فحمله ف ملته قال الزمشري: ويتمل أن تكون اللم للجنس ل للعهد أي اضرب الشيء

 الذي يقال له الجر, وعن السن ل يأمره أن يضرب حجرا بعينه, قال: وهذا أظهر ف العجزة وأبي ف
 القدرة فكان يضرب الجر بعصاه فينفجر ث يضربه فييبس, فقالوا إن فقد موسى هذا الجر عطشنا,

 فأوحى ال إليه أن يكلم الجارة فتنفجر ول يسها بالعصا لعلهم يقرون, وال أعلم, وقال يي بن
 النضر: قلت لويب: كيف علم كل أناس مشربم ؟ قال: كان موسى يضع الجر ويقوم من كل سبط

 رجل ويضرب موسى الجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا فينضح من كل عي على رجل فيدعو ذلك
 الرجل سبطه إل تلك العي, وقال الضحاك: قال ابن عباس لا كان بنو اسرائيل ف التيه شق لم من

 الجر أنارا, وقال الثوري عن أب سعيد عن عكرمة عن ابن عباس: قال ذلك ف التيه ضرب لم موسى
 الجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل سبط منهم عي يشربون منها, وقال ماهد نو قول ابن
 عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة الت ف سورة العراف ولكن تلك مكية, فلذلك كان الخبار عنهم

 بضمي الغائب لن ال تعال يقص على رسوله صلى ال عليه وسلم ما فعل لم. وأما ف هذه السورة ـ
 وهي البقرة ـ فهي مدنية, فلهذا كان الطاب فيها متوجها إليهم,. وأخب هناك بقوله: }فانبجست منه

 اثنتا عشرة عينا{ وهو أول النفجار, وأخب ههنا باآل إليه الال آخرا وهو النفجار فناسب ذكر
 النفجار ههنا وذاك هناك, وال أعلم, وبي السياقي تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها

الزمشري ف تفسيه وأجاب عنها با عنده, والمر ف ذلك قريب. وال أعلم.
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 ** َوِإْذ ُقْلُتْم َياُموَسَى َلن ّنْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرّبَك ُيْخِرْج َلَنا ِمّما ُتْنِبُت الْرُض ِمن َبْقِلَها
 َوِقّثآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن اّلِذي ُهَو َأْدَنَى ِباّلِذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوْا ِمْصرا َفِإّن َلُكْم ّما

 َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الّذّلُة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُءوا ِبَغَضٍب ّمَن الّلِه َذِلَك ِبَأّنُهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه
 َوَيْقُتُلوَن الّنِبّيَي ِبَغْيِر اْلَحّق َذِلَك ِبَما َعَصوْا ّوَكاُنوْا َيْعَتُدوَن   َوِإْذ ُقْلُتْم َياُموَسَى َلن ّنْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد

 َفاْدُع َلَنا َرّبَك ُيْخِرْج َلَنا ِمّما ُتْنِبُت الْرُض ِمن َبْقِلَها َوِقّثآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن
 اّلِذي ُهَو َأْدَنَى ِباّلِذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوْا ِمْصرا َفِإّن َلُكْم ّما َسَأْلُتْم يقول تعال: واذكروا نعمت عليكم ف

 إنزال عليكم الن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهًل واذكروا دبركم وضجركم ما رزقناكم
 وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالطعمة الدنيئة من البقول ونوها ما سألتم قال السن البصري:

 فبطروا ذلك فلم يصبوا عليه, وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه, وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول
 وفوم فقالوا: }ياموسى لن نصب على طعام واحد فادع لنا ربك يرج لنا ما تنبت الرض من بقلها

 وقثائها وفومها وعدسها وبصلها{ وإنا قالوا على طعام واحد وهم يأكلون الن والسلوى لنه ل يتبدل
 ول يتغي كل يوم, فهو مأكل واحد: فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة, وأما الفوم, فقد

 اختلف السلف ف معناه, فوقع ف قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء, وكذا فسره ماهد ف رواية ليث بن
 أب سليم عنه, بالثوم. وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبي, وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا عمرو

 بن رافع, حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصريو عن يونس, عن السن, ف قوله: }وفومها{
 قال: قال ابن عباس: الثوم, قال وف اللغة القدية: فوموا لنا بعن اختبزوا, قال ابن جرير: فإن كان ذلك

 صحيحا, فإنه من الروف البدلة كقولم: وقعوا ف عاثور شر وعافور شر, وأثاف وأثاثي, ومغافي
 ومغاثي وأشباه ذلك ما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مرجيهما, وال أعلم. وقال آخرون: الفوم

 النطة, وهو الب الذي يعمل منه البز قال ابن أب حات: حدثنا يونس بن عبد العلى قراءة, أنبانا ابن
 وهب قراءة حدثن نافع بن أب نعيم أن ابن عباس: ُسئل عن قول ال: }وفومها{ مافومها ؟ قال النطة.

قال ابن عباس: أما سعت قول أحيحة بن اللح, وهو يقول:
 قد كنت أغن الناس شخصا واحداورد الدينة عن زراعة فوم

   وقال ابن جرير: حدثنا علي بن السن, حدثنا مسلم الهن, حدثنا عيسى بن يونس, عن رشيد بن
 كريب, عن أبيه, عن ابن عباس, ف قوله تعال: }وفومها{ قال: الفوم النطة بلسان بن هاشم, وكذا
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 قال علي بن أب طلحة والضحاك وعكرمة عن ابن عباس: أن الفوم النطة, وقال سفيان الثوري عن ابن
 جريج عن ماهد وعطاء }وفومها{ قال: وخبزها, وقال هشيم عن يونس عن السي وحصي عن أب

 مالك }وفومها{ قال: النطة, وهو قول عكرمة والسدي والسن البصري وقتادة وعبد الرحن بن يزيد
 بن أسلم وغيهم, فال أعلم, وقال الوهري: الفوم: النطة, وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة, وحكى
 القرطب عن عطاء وقتادة: أن الفوم كل حب يتبز. قال: وقال بعضهم: هو المص, لغة شامية, ومنه

 يقال لبائعه: فامي, مغي عن فومي, قال البخاري: وقال بعضهم البوب الت تؤكل كلها فوم وقوله
 تعال: }قال أتستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خي{ فيه تقريع لم وتوبيخ على ما سألوا من هذه
 الطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام النء الطيب النافع, وقوله تعال: }اهبطوا

 مصرا{ هكذا هو منون مصروف, مكتوب باللف ف الصاحف الئمة العثمانية وهو قراءة المهور
 بالصرف. وقال ابن جرير: ول أستجيز القراءة بغي ذلك لجاع الصاحف على ذلك. وقال ابن عباس

 }اهبطوا مصرا{ قال: مصر من المصار, رواه ابن أب حات من حديث أب سعيد البقال سعيد بن
 الرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نو ذلك, وقال ابن جرير: وقع
 ف قراءة أب بن كعب وابن مسعود }اهبطوا مصر{ من غي إجراء, يعن من غي صرف ث روي عن أب

 العالية والربيع بن أنس أنما فسرا ذلك بصر فرعون, وكذا رواه ابن أب حات عن أب العالية والربيع
 وعن العمش أيضا قال وابن جرير: ويتمل أن يكون الراد: مصر فرعون على قراءة الجراء أيضا.

 ويكون ذلك من باب التباع لكتابة الصحف كما ف قوله تعال: }قواريرا قواريرا{ ث توقف ف الراد
 ما هو أمصر فرعون أم مصر من المصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظر, والق أن الراد: مصر من المصار
 كما روي عن ابن عباس وغيه, والعن على ذلك لن موسى عليه السلم يقول لم: هذا الذي سألتم

 ليس بأمر عزيز بل هو كثي ف أي بلد دخلتموها وجدتوه, فليس يساوي مع دناءته وكثرته ف المصار
 أن أسأل ال فيه. ولذا قال: }أتستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خي اهبطوا مصرا فإن لكم ما

 سألتم{ أي ما طلبتم, ولا كان سؤالم هذا من باب البطر والشر ول ضرورة فيه ل يابوا إليه وال
أعلم.

 َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الّذّلُة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُءوا ِبَغَضٍب ّمَن الّلِه َذِلَك ِبَأّنُهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن
الّنِبّيَي ِبَغْيِر اْلَحّق َذِلَك ِبَما َعَصوْا ّوَكاُنوْا َيْعَتُدوَن 

    يقول تعال: }وضربت عليهم الذلة والسكنة{ أي وضعت عليهم وألزموا با شرعا وقدرا أي ل
 يزالون مستذلي, من وجدهم استذلم وأهانم وضرب عليهم الصغار, وهم مع ذلك ف أنفسهم أذلء
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 متمسكنون. قال الضحاك, عن ابن عباس: }وضربت عليهم الذلة والسكنة{ قال: هم أصحاب
 النيالت يعن الزية. وقال عبد الرزاق, عن معمر, عن السن, وقتادة ف قوله تعال: }وضربت عليهم

 الذلة{ قال: يعطون الزية عن يد وهم صاغرون, وقال الضحاك: وضربت عليه الذلة , قال: الذل.
 وقال السن: أذلم ال فل منعة لم, وجعلهم تت أقدام السلمي ولقد أدركتهم هذه المة وإن

 الجوس لتجبيهم الزية, وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي: السكنة الفاقة, وقال عطية العوف:
 الراج, وقال الضحاك: الزية, وقوله تعال: }وباؤوا بغضب من ال{ قال الضحاك: استحقوا الغضب
 من ال, وقال الربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من ال, وقال سعيد بن جبي: }وباؤوا بغضب من

 ال{ يقول: استوجبوا سخطا, وقال ابن جرير: يعن بقوله: }وباؤوا بغضب من ال{ انصرفوا ورجعوا,
 ول يقال: باء إل موصوًل إما بي وإما بشر يقال من: باء فلن بذنبه يبوء به بوءا وبواء, ومنه قوله
 تعال: }إن أريد أن تبوء بإثي وإثك{ يعن تنصرف متحملهما وترجع بما قد صارا عليك دون.

 فمعن الكلم: إذا رجعوا منصرفي متحملي غضب ال قد صار عليهم من ال غضب, ووجب عليهم
 من ال سخط. وقوله تعال: }ذلك بأنم كانوا يكفرون بآيات ال, ويقتلون النبيي بغي الق{ يقول
 تعال: هذا الذي جازيناهم من الذلة والسكنة, وإحلل الغضب بم من الذلة, بسبب استكبارهم عن

 اتباع الق وكفرهم بآيات ال, وإهانتهم حلة الشرع, وهم النبياء وأتباعهم, فانتقصوهم إل أن أفضى
 بم الال إل أن قتلوهم, فل كفر أعظم من هذا, إنم كفروا بآيات ال, وقتلوا أنبياء ال بغي الق,
 ولذا جاء ف الديث التفق على صحته: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »الكب بطر الق

 وغمط الناس« وقال المام أحد رحه ال: حدثنا إساعيل, عن ابن عون, عن عمرو بن سعيد, عن حيد
 بن عبد الرحن, قال: قال ابن مسعود: كنت ل أحجب عن النجوى, ول عن كذا ول عن كذا, فأتيت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي, فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا

 رسول ال, قد قسم ل من المال ما ترى, فما أحب أن أحدا من الناس فضلن بشراكي فما
 فوقهما,أليس ذلك هو البغي ؟ فقال: »ل ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر, أو قال: سفه الق

 وغمط الناس« يعن رد الق, وانتقاص الناس, والزدراء بم, والتعاظم عليهم, ولذا لا ارتكب بنو
 إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات ال, وقتلهم أنبياءه, أحل ال بم بأسه الذي ل يرد, وكساهم ذًل

 ف الدنيا موصوًل بذل اَلخرة جزاء وفاقا, قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة, عن العمش, عن
 إبراهيم, عن أب معمر, عن عبد ال بن مسعود, قال: كانت بنو إسرائيل ف اليوم تقتل ثلثمائة نب, ث

 يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار, وقد قال المام أحد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا أبان, حدثنا
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 عاصم, عن أب وائل عن عبد ال يعن ابن مسعود, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »أشد الناس
 عذابا يوم القيامة رجل قتله نب أوقتل نبيا وإمام ضللة ومثل من المثلي{ وقوله تعال: }ذلك با عصوا

 وكانوا يعتدون{ وهذه علة أخرى ف مازاتم با جوزوا به أنم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل
الناهي, والعتداء الجاوزة ف حد الأذون فيه والأمور به, وال أعلم.

 ** ِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َواّلِذيَن َهاُدوْا َوالّنَصاَرَى َوالّصاِبِئَي َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا َفَلُهْم
َأْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن 

    لا بّين تعال حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى ف فعل ما ل إذن فيه وانتهك الحارم
 وما أحل بم من النكال, نبه تعال على أن من أحسن من المم السالفة وأطاع فإن له جزاء السن,

 وكذلك المر إل قيام الساعة كل من اتبع الرسول النب المي فله السعادة البدية ول خوف عليهم فيما
 يستقبلونه ول هم يزنون على ما يتركونه ويلفونه كما قال تعال: }أل إن أولياء ال ل خوف عليهم

 ول هم يزنون{ وكما تقول اللئكة للمؤمني عند الحتضار ف قوله: }إن الذين قالوا ربنا ال ث
 استقاموا تتنل عليهم اللئكة أل تافوا ول تزنوا وأبشروا بالنة الت كنتم توعدون{ قال ابن أب حات:

 حدثنا أب حدثنا عمر بن أب عمر العدن حدثنا سفيان عن ابن أب نيح عن ماهد قال: قال سلمان
 رضي ال عنه: سألت النب صلى ال عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم, فذكرت من صلتم

 وعبادتم, فنلت }إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئي من آمن بال واليوم اَلخر{ إل
 آخر اَلية, وقال السدي }إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئي من آمن بال واليوم اَلخر

 وعمل صالا{ اَلية, نزلت ف أصحاب سلمان الفارسي بينا هو يدث النب صلى ال عليه وسلم إذ
 ذكر أصحابه فأخبه خبهم, فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون لك ويشهدون أنك ستبعث نبيا,

 فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نب ال صلى ال عليه وسلم »يا سلمان هم من أهل النار«,
 فاشتد ذلك على سلمان فأنزل ال هذه اَلية وفكان إيان اليهود أنه من تسك بالتوراة وسنة موسى عليه
 السلم حت جاء عيسى فلما جاء كان من تسك بالتوارة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ول يتبع عيسى
 كان هالكا وإيان النصارى أن من تسك بالنيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبوًل منه حت جاء

 ممد صلى ال عليه وسلم, فمن ل يتبع ممدا صلى ال عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة
 عيسى والنيل كان هالكا. قال ابن أب حات, وروي عن سعيد بن جبي نو هذا, قلت وهذا ل يناف
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 ما روى علي بن أب طلحة عن ابن عباس }إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئي من آمن
 بال واليوم اَلخر{ اَلية ـ قال ـ فأنزل ال بعد ذلك }ومن يتبع غي السلم دينا فلن يقبل منه وهو
 ف اَلخرة من الاسرين{ فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه ل يقبل من أحد طريقة ول عمًل

 إل ما كان موافقا لشريعة ممد صلى ال عليه وسلم بعد أن بعثه با بعثه به, فأما قبل ذلك فكل من اتبع
 الرسول ف زمانه فهو على هدى وسبيل وناة, فاليهود أتباع موسى عليه السلم الذين كانوا يتحاكمون
 إل التوارة ف زمانم. واليهود من الوادة وهي الودة, أو التهود وهي التوبة, كقول موسى عليه السلم

 }إنا هدنا إليك{ أي تبنا, فكأنم سوا بذلك ف الصل لتوبتهم ومودتم ف بعضهم لبعض, وقيل:
 لنسبتهم إل يهودا أكب أولد يعقوب, وقال أبو عمرو بن العلء: لنم يتهودون أي يتحركون عند

 قراءة التوارة, فلما بعث عيسى صلى ال عليه وسلم وجب على بن إسرائيل اتباعه والنقياد له,
 فأصحابه وأهل دينه هم النصارى, سوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم, وقد يقال لم أنصار أيضا, كما

 قال عيسى عليه السلم }من أنصاري إل ال قال الواريون نن أنصار ال{ وقيل: إنم إنا سوا بذلك
 من أجل أنم نزلوا أرضا يقال لا ناصرة, قاله قتادة وابن جريج, وروي عن ابن عباس أيضا, وال أعلم.

 والنصارى جع نصران, كنشاوى جع نشوان, وسكارى جع سكران, ويقال للمرأة نصرانة وقال
الشاعر:

 * نصرانة ل َتّذف*

   فلما بعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم خاتا للنبيي, ورسوًل إل بن آدم على الطلق, وجب
 عليهم تصديقه فيما أخب. وطاعته فيما أمر, والنكفاف عما عنه زجر, وهؤلء هم الؤمنون حقا

 وسيت أمة ممد صلى ال عليه وسلم مؤمني لكثرة إيانم, وشدة إيقانم ولنم يؤمنون بميع النبياء
 الاضية والغيوب اَلتية, وأماالصابئون فقد اختلف فيهم, فقال سفيان الثوري, عن ليث بن أب سليم, عن

 ماهد, قال: الصابئون قوم بي الجوس واليهود والنصارى و ليس لم دين, وكذا رواه ابن أب نيح
 عنه, وروي عن عطاء وسعيد بن جبي نو ذلك وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء,
 جابر بن زيد, والضحاك وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور, ولذا قال
 أبو حنيفة وإسحاق: ل بأس بذبائحم ومناكحتهم, وقال هشيم, عن مطرف: كنا عند الكم بن عتبة,

 فحدثه رجل من أهل البصرة عن السن أنه كان يقول ف الصابئي: إنم كالجوس فقال الكم, أل
 أخبكم بذلك, وقال عبد الرحن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكري: سعت السن ذكر الصابئي
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 فقال: هم قوم يعبدون اللئكة, وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن عبد العلى, حدثنا العتمر بن سليمان,
 عن أبيه, عن السن, قال: أخب زياد أن الصابئي يصلون إل القبلة, ويصلون المس قال: فأراد أن

 يضع عنهم الزية, قال: فخب بعد أنم يعبدون اللئكة, وقال أبو جعفر الرازي: بلغن أن الصابئي قوم
 يعبدون اللئكة, ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة, وكذا قال سعيد بن أب عروبة عن قتادة, وقال ابن أب
 حات: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبن ابن أب الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم
 ما يلي العراق وهم بكوثى, وهم يؤمنون بالنبيي كلهم ويصومون من كل سنة ثلثي يوما, ويصلون

 إل اليمن كل يوم خس صلوات وسئل وهب بن منبه عن الصابئي فقال: الذي يعرف ال وحده
 وليست له شريعة يعمل با ول يدث كفرا, وقال عبد ال بن وهب: قال عبد الرحن بن زيد:

 الصابئون أهل دين من الديان, كانوا بزيرة الوصل, يقولون: ل إله إل ال, وليس لم عمل ول كتاب
 ول نب إل قول ل إله إل ال, قال: ول يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان الشركون يقولون للنب صلى

 ال عليه وسلم وأصحابه هؤلء الصابئون يشبهونم بم, يعن ف قول ل إله إل ال, وقال الليل: هم
 قوم يشبه دينهم دين النصارى إل أن قبلتهم نو مهب النوب, يزعمون أنم على دين نوح عليه

 السلم, وحكى القرطب عن ماهد والسن وابن نيح, أنم قوم تركب دينهم بي اليهود والجوس, ول
 تؤكل ذبائحهم ول تنكح نساؤهم, قال القرطب: والذي تصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء

 أنم موحدون ويعتقدون تأثي النجوم, وأنا فاعلة, ولذا أفت أبو سعيد الصطخري بكفرهم للقادر بال
 حي سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئي قوم يعبدون الكواكب بعن أن ال جعلها قبلة للعبادة

 والدعاء, أو بعن أن ال فوض تدبي أمر هذا العال إليها, قال وهذا القول هو النسوب إل الكثرابني
 الذين جاءهم إبراهيم عليه السلم رادا عليهم ومبطًل لقولم وأظهر القوال وال أعلم, قول ماهد

 ومتابعيه ووهب بن منبه: أنم قوم ليسوا على دين اليهود ول النصارى ول الجوس ول الشركي, وإنا
 هم باقون على فطرتم ول دين مقرر لم يتبعونه ويقتنونه, ولذا كان الشركون ينبزون من أسلم

 بالصابء, أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الرض إذ ذلك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين ل
تبلغهم دعوة نب, وال أعلم.

 ** َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الّطوَر ُخُذوْا َمآ آَتْيَناُكم ِبُقّوٍة َواْذُكُروْا َما ِفيِه َلَعّلُكْم َتّتُقوَن *  ُثّم
َتَوّلْيُتْم ّمن َبْعِد َذِلَك َفَلْوَل َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكْنُتم ّمَن اْلَخاِسِريَن 
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    يقول تعال مذكرا بن إسرائيل ما أخد عليهم من العهود والواثيق باليان به وحده ل شريك له,
 واتباع رسله, وأخب تعال أنه لا أخذ عليهم اليثاق, رفع البل فوق رؤوسهم ليقروا با عوهدوا عليه,

 ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال, كما قال تعال: }وإذ نتقنا البل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بم
 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون{ فالطور هو البل كما فسره به ف العراف, ونص

 على ذلك ابن عباس وماهد وعطاء وعكرمة والسن والضحاك والربيع بن أنس وغي واحد, وهذا
 ظاهر, ف رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من البال, وما ل ينبت فليس بطور, وف حديث الفتون
 عن ابن عباس أنم لا امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم البل ليسمعوا وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا
 أمر ال البل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق

 اَلخر فرحهم ال فكشفه عنهم, فقالوا وال ما سجدة أحب إل اللهمن سجدة كشف با العذاب عنهم
 فهم يسجدون كذلك, وذلك قول ال تعال }ورفعنا فوقكم الطور{ وقال السن ف قوله }خذوا ما

 آتيناكم بقوة{ يعن التوارة وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بقوة أي بطاعة, وقال ماهد بقوة بعمل ما
 فيه, وقال قتادة }خذوا ما آتيناكم بقوة{ القوة: الد وإل قذفته عليكم, قال: فأقروا بذلك أنم

 يأخذون ما أوتوا به بقوة, ومعن قوله وإل قذفته عليكم أي أسقطته عليكم, يعن البل, وقال أبو العالية
 والربيع }واذكروا ما فيه{ يقول: اقرؤوا ما ف التوارة واعملوا به, وقوله تعال }ث توليتم من بعد ذلك
 فلول فضل ال{ يقول تعال: ث بعد هذا اليثاق الؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتهم ونقضتموه }فلول

 فضل ال عليكم ورحته{ أي بتوبته عليكم وإرساله النبيي والرسلي إليكم }لكنتم من الاسرين{
بنقضكم ذلك اليثاق ف الدنيا واَلخرة.

 ** َوَلَقْد َعِلْمُتُم اّلِذيَن اْعَتَدوْا ِمْنُكْم ِفي الّسْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئَي *  َفَجَعْلَناَها َنَكاًل ّلَما َبْيَن
َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة ّلْلُمّتِقَي 

    يقول تعال: }ولقد علمتم{ يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية الت عصت أمر ال
 وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لم, فتحيلوا
 على اصطياد اليتان ف يوم السبت با وضعوا لا من الشصوص والبائل والبك قبل يوم السبت فلما

 جاءت يوم السبت على عادتا ف الكثرة نشبت بتلك البائل واليل, فلم تلص منها يومها ذلك, فلما
 كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت, فلما فعلوا ذلك, مسخهم ال إل صورة القردة وهي أشبه شيء
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 بالناسي ف الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة وفكذلك أعمال هؤلء وحيلتهم لا كانت مشابة
 للحق ف الظاهر ومالفة له ف الباطن, كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مبسوطة ف سورة

 العراف حيث يقول تعال: }واسألم عن القرية الت كانت حاضرة البحر إذ يعدون ف السبت إذ
 تأتيهم حيتانم يوم سبتهم شرعا ويوم ل يسبتون ل تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون{ القصة
 بكمالا, وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيله, وكذا قال قتادة, وسنورد أقوال الفسرين هناك

 مبسوطة إن شاء ال وبه الثقة, وقوله تعال: }فقلنا لم كونوا قردة خاسئي{ قال ابن أب حات: حدثنا
 أب, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل, عن ابن أب نيح, عن ماهد }فقلنا لم كونوا قردة خاسئي{ قال:

 مسخت قلوبم ول يسخوا قردة. وإنا هو مثل ضربه ال }كمثل المار يمل أسفارا{ ورواه ابن
 جرير عن الثن, عن أب حذيفة وعن ممد بن عمر الباهلي وعن أب عاصم عن عيسى عن ابن أب نيح

 عن ماهد به, وهذا سند جيد عن ماهد, وقول غريب خلف الظاهر من السياق ف هذا القام وف
 غيه, قال ال تعال: }قل هل أنبئكم بشّر من ذلك مثوبة عند ال من لعنه ال وغضب عليه وجعل منهم

 القردة والنازير وعبد الطاغوت{ اَلية, وقال العوف ف تفسيه عن ابن عباس }فقلنا لم كونوا قردة
 خاسئي{ فجعل ال منهم القردة والنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير
 وقال شيبان النحوي عن قتادة }فقلنا لم كونوا قردة خاسئي{ فصار القوم قردة تعاوى, لا أذناب بعد
 ما كانوا رجاًل ونساًء وقال عطاء الراسان: نودوا يا أهل القرية }كونوا قردة خاسئي{ فجعل الذين
 نوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلن أل ننهكم ؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى, وقال ابن أب حات:

 حدثنا علي بن السي حدثنا عبد ال بن ممد بن ربيعة بالصيصية, حدثنا ممد بن مسلم, يعن
 الطائفي, عن ابن أب نيح, عن ماهد, عن ابن عباس, قال إنا كان الذين اعتدوا ف السبت فجعلوا قردة

 فواقا, ث هلكوا ما كان للمسخ نسل, وقال الضحاك, عن ابن عباس: فمسخهم ال قردة بعصيتهم
 يقول إذ ل ييون ف الرض إل ثلثة أيام, قال: ول يعش مسخ قط فوق ثلثة أيام, ول يأكل ول

 يشرب ول ينسلوا وقد خلق اللهالقردة والنازير وسائر اللق ف الستة اليام الت ذكرها ال ف كتابه,
 فمسخ هؤلء القوم ف صورة القردة, وكذلك يفعل بن يشاء كما يشاء, ويوله كما يشاء, وقال أبو
 جعفر, عن الربيع, عن أب العالية ف قوله }كونوا قردة خاسئي{ قال: يعن أذلة صاغرين, وروي عن

 ماهد وقتادة والربيع وأب مالك نوه, وقال ممد بن إسحاق عن داود بن أب الصي عن عكرمة, قال:
 قال ابن عباس: إن ال إنا افترض على بن إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم ف عيدكم يوم المعة

 فخالفوا إل السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به, فلما أبو إل لزوم السبت ابتلهم ال فيه, فحرم عليهم
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 ما أحل لم ف غيه, وكانوا ف قرية بي أيلة والطور, يقال لا: مدين, فحرم ال عليهم ف السبت
 اليتان صيدها وأكلها, وكانوا إذا كان يوم السبت, أقبلت إليهم شرعا إل ساحل برهم, حت إذا

 ذهب السبت, ذهب فلم يروا حوتا صغيا ول كبيا, حت إذا كان يوم السبت أتي شرعا, حت إذا
 ذهب السبت, ذهب فكانوا كذلك, حت طال عليهم المد وقرموا إل اليتان, عمد رجل منهم فأخذ

 حوتا سرا يوم السبت فحزمه بيط ث أرسله ف الاء وأوتد له وتدا ف الساحل فأوثقه ت تركه, حت إذا
 كان الغد جاء فأخذه أي إن ل آخذه ف يوم السبت, فانطلق به فأكله, حت إذا كان يوم السبت اَلخر
 عاد لثل ذلك, ووجد الناس ريح اليتان, فقال أهل القرية: وال لقد وجدنا ريح اليتان, ث عثروا على

 صنيع ذلك الرجل, قال: ففعلوا كما فعل, وصنعوا سرا زمانا طويًل ل يعجل ال عليهم العقوبة حت
 صادوها علنية وباعوها ف السواق, فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويكم اتقوا ال ونوهم عما
 كانوا يصنعون, فقالت طائفة أخرى ل تأكل اليتان, ول تنه القوم عما صنعوا, }ل تعظون قوما ال
 مهلكهم أو معذبم عذابا شديدا ؟ قالوا: معذرة إل ربكم{ بسخطنا أعمالم }ولعلهم يتقون{, قال

 ابن عباس: فبينما هم على ذلك, أصبحت تلك البقية ف أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم يروهم,
 قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس شأنا, فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون ف دورهم, فوجدوها مغلقة

 عليهم, قد دخلوها ليل فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم, فأصبحوا فيها قردة, وإنم
 ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد, والرأة وإنا لقردة, والصب بعينه وإنه لقرد, قال : قال ابن عباس: فلول

 ما ذكر ال أنه نى الذين نوا عن السوء لقد أهلك ال الميع منهم, قال: وهي القرية الت قال جل
 ثناؤه لحمد صلى ال عليه وسلم }واسألم عن القرية الت كانت حاضرة البحر{ اَلية, وروى الضحاك

 عن ابن عباس نوا من هذا, وقال السدي ف قوله تعال }ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ف السبت
 فقلنا لم كونوا قردة خاسئي{ قال: هم أهل أيلة, وهي القرية الت كانت حاضرة البحر, فكانت اليتان

 إذا كان يوم السبت, وقد حرم ال على اليهود أن يعملوا ف السبت شيئا, فلم يبق ف البحر حوت إل
 خرج حت يرجن خراطيمهن من الاء, فإذا كان يوم الحد لزمن سفل البحر فلم ير منهن شيء حت

 يكون يوم السبت, فذلك قوله تعال }واسألم عن القرية الت كانت حاضرة البحر إذ يعدون ف السبت
 إذ تأتيهم حيتانم يوم سبتهم شرعا ويوم ل يسبتون ل تأتيهم{ فاشتهى بعضهم السمك, فجعل الرجل
 يفر الفية ويعل لا نرا إل البحر, فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الوج باليتان يضربا حت
 يلقيها ف الفية, فييد الوت أن يرج فل يطيق من أجل قلة ماء النهر, فيمكث فيها, فإذا كان يوم
 الحد, جاء فأخذه, فجعل الرجل يشوي السمك, فيجد جاره روائحه, فيسأله فيخبه, فيصنع مثل ما
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 صنع جاره حت فشا فيهم أكل السمك, فقال لم علماؤهم: ويكم, إنا تصطادون يوم السبت وهو ل
 يل لكم, فقالوا: إنا صدناه يوم الحد حي أخذناه, قال الفقهاء: ل ولكنكم صدتوه يوم فتحتم له الاء
 فدخل, قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نوهم لبعض }ل تعظون قوما ال مهلكهم أو معذبم

 عذابا شديدا{ يقول: َل تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعونكم ؟ فقال بعضهم }معذرة إل ربكم
 ولعلهم يتقون{ فلما أبوا, قال السلمون: وال ل نساكنكم ف قرية واحدة, فقسموا القرية بدار وففتح

 السلمون بابا والعتدون ف السبت بابا ولعنهم داود عليه السلم, فجعل السلمون يرجون من بابم,
 والكفار من بابم, فخرج السلمون ذات يوم ول يفتح الكفار بابم فلما أبطؤوا عليهم, تسور السلمون

 عليهم الائط, فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض, ففتحوا عنهم فذهبواف الرض, فذلك قول ال
 تعال: }فلما عتوا عما نوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئي{ وذلك حي يقول }لعن الذين كفروا من

 بن إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مري{ اَلية: فهم القردة )قلت( والغرض من هذا السياق عن
 هؤلء الئمة, بيان خلف ما ذهب إليه ماهد رحه ال, من أن مسخهم إنا كان معنويا ل صوريا, بل

 الصحيح أنه معنوي وصوري, وال أعلم. وقوله تعال: }فجعلناها نكاًل{ قال بعضهم: الضمي ف
 فجعلناها عائد على القردة وقيل على اليتان وقيل على العقوبة وقيل على القرية حكاها ابن جرير

 والصحيح أن الضمي عائد على القرية, أي فجعل ال هذه القرية والراد أهلها بسبب اعتدائهم ف سبتهم
 }نكاًل{ أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبة كما قال ال عن فرعون }فأخذه ال نكال اَلخرة

 والول{ وقوله تعال }لا بي يديها وما خلفها{ أي من القرى, قال ابن عباس: يعن جعلناها با أحللنا
 با من العقوبة عبة لا حولا من القرى كما قال تعال: }ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا
 اَليات لعلهم يرجعون{ منه قوله تعال }أو ل يروا أنا نأت الرض ننقصها من أطرافها{ اَلية, على

 أحد القوال, ف الكان كما قال ممد بن إسحاق عن داود بن الصي عن عكرمة عن ابن عباس لا بي
 يديها من القرى وما خلفها من القرى فالراد لا بي يديها وما خلفها من القرى, وكذا قال سعيد بن
 جبي: لا بي يديها وما خلفها, قال: من بضرتا من الناس يومئٍذ. وروي عن إساعيل بن أب خالد

 وقتادة وعطية العوف }جعلناها نكاًل لا بي يديها{ قال: ما قبلها من الاضي ف شأن السبت, وقال أبو
 العالية والربيع وعطية: وما خلفها لا بقي بعدهم من الناس بن إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم, وكان
 هؤلء يقولون: الراد لا بي يديها وما خلفها ف الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إل من يأت بعدهم من

 الناس أن تكون أهل تلك القرية عبة لم, وأما بالنسبة إل من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا
 الكلم أن تفسر اَلية به, وهو أن يكون عبة لن سبقهم ؟ وهذا لعل أحدا من الناس ل يقوله بعد
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 تصوره فتعي أن الراد با بي يديها وما خلفها ف الكان, وهو ما حولا من القرى, كما قاله ابن عباس
 وسعيد بن جبي, وال أعلم. وقال أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أب العالية }فجعلناها

 نكاًل لا بي يديها وما خلفها{ أي عقوبة لا خل من ذنوبم, وقال ابن أب حات: وروي عن عكرمة
 وماهد والسدي والفراء وابن عطية. لا بي يديها من ذنوب القوم وما خلفها, لن يعمل بعدها مثل تلك

 الذنوب, وحكى الرازي ثلثة أقوال: أحدها: أن الراد با بي يديها وما خلفها, من تقدمها من القرى
 با عندهم من العلم ببها بالكتب التقدمة ومن بعدها. والثان: الراد بذلك من بضرتا من القرى
 والمم. والثالث: أنه تعال, جعلها عقوبة لميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده, وهو قول

 السن )قلت( وأرجح القوال الراد با بي يديها وما خلفها, من بضرتا من القرى, يبلغهم خبها وما
 حل با, كما قال تعال }ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى{ اَلية, وقال تعال: }ول يزال الذين

 كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة{ اَلية, وقال تعال }أفل يرون أنا نأت الرض ننقصها من أطرافها{
 فجعلهم عبة ونكاًل لن ف زمانم, وموعظة لن يأت بعدهم بالب التواتر عنهم, ولذا قال }وموعظة
 للمتقي{ وقوله تعال: }وموعظة للمتقي{ قال ممد بن إسحاق, عن داود بن الصي, عن عكرمة,

 عن ابن عباس }وموعظة للمتقي{ الذين من بعدهم إل يوم القيامة, وقال السن وقتادة }وموعظة
 للمتقي{ بعدهم فيتقون نقمة ال ويذرونا, وقال السدي وعطية العوف }وموعظة للمتقي{ قال أمة

 ممد صلى ال عليه وسلم )قلت( الراد بالوعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بؤلء من البأس
 والنكال ف مقابلة ما ارتكبوه من مارم ال, وما تيلوا به من اليل, فليحذر التقون صنيعهم لئل

 يصيبهم ما أصابم, كما قال المام أبو عبد ال بن بطة: حدثنا أحد بن ممد بن مسلم, حدثنا السن
 بن ممد بن الصباح الزعفران, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا ممد بن عمر, عن أب سلمة, عن أب

 هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:»ل ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا مارم ال بأدن
 اليل« وهذا إسناد جيد, وأحد بن ممد بن مسلم هذا, وثقة الافظ أبو بكر البغدادي وباقي رجاله

مشهورون على شرط الصحيح, وال أعلم.

 ** َوِإْذ َقاَل ُموَسَى ِلَقْوِمِه ِإّن الّلَه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرًة َقاُلَوْا َأَتّتِخُذَنا ُهُزوا َقاَل َأُعوُذ ِبالّلِه َأْن َأُكوَن ِمَن
اْلَجاِهِلَي 
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    يقول تعال: واذكروا يا بن إسرائيل نعمت عليكم ف خرق العادة لكم ف شأن البقرة, وبيان القاتل
من هو بسببها, وإحياء ال القتول, ونصه على من قتله منهم.

ذكر بسط القصة
   قال: ابن أب حات: حدثنا السن بن ممد بن الصباح, حدثنا يزيد بن هارون, أنبأنا هشام بن حسان
 عن ممد بن سيين, عن عبيدة السلمان, قال: كان رجل من بن إسرائيل عقيما ل يولد له, وكان له
 مال كثي, وكان ابن أخيه وارثه, فقتله ث احتمله ليًل, فوضعه على باب رجل منهم, ث أصبح يدعيه

 حت تسلحوا وركب بعضهم على بعض. فقال ذوو الرأي منهم والنهي: علم يقتل بعضكم بعضا, وهذا
 رسول ال فيكم ؟ فأتوا موسى عليه السلم, فذكروا ذلك له, فقال }إن ال يأمركم أن تذبوا بقرة

 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بال أن أكون من الاهلي{ قال: فلو ل يعترضوا لجزأت عنهم أدن بقرة,
 ولكنهم شددوا, فشدد عليهم حت انتهوا إل البقرة الت أمروا بذبها, فوجدوها عند رجل ليس له بقرة

 غيها, فقال: وال ل أنقصها من ملء جلدها ذهبا, فأخذوها بلء جلدها ذهبا, فذبوها, فضربوه
 ببعضها, فقام: فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا ـ لبن أخيه, ث مال ميتا, فلم يعِط من ماله شيئا, فلم
 يورث قاتل بعد, ورواه ابن جرير من حديث أيوب, عن ممد بن سيين, عن عبيدة بنحو من ذلك,

 وال أعلم. ورواه عبد بن حيد ف تفسيه: أنبأنا يزيد بن هارون به, ورواه آدم بن أب إياس ف تفسيه,
 عن أب جعفر هو الرازي, عن هشام بن حسان به, وقال آدم بن أب إياس ف تفسره: أنبأنا أبو جعفر

 الرازي عن الربيع عن أب العالية ف قول ال تعال: }إن ال يأمركم أن تذبوا بقرة{ قال: كان رجل من
 بن إسرائيل, وكان غنيا, ول يكن له ولد, وكان له قريب, وكان وارثه, فقتله ليثه, ث القاه على ممع
 الطريق, وأتى موسى عليه السلم فقال له: إن قريب قتل وأن إل أمر عظيم, وإن ل أجد أحدا يبي ل
 من قتله غيك يا نب ال, قال: فنادى موسى ف الناس, فقال: أنشد ال من كان عنده من هذا علم إل
 يبينه لنا, فلم يكن عندهم علم, فأقبل القاتل على موسى عليه السلم, فقال له: أنت نب ال, فسل لنا
 ربك أن يبي لنا, فسأل ربه, فأوحى ال: }إن ال يأمركم أن تذبوا بقرة{ فعجبوا من ذلك, فقالوا:
 }أتتخذنا هزوا ؟ قال أعوذ بال أن أكون من الاهلي * قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما هي ؟ قال أنه

 يقول إنا بقرة ل فارض{ يعن ل هرمة }ول بكر{ يعن ول صغية }عوان بي ذلك{ أي نصف بي
 البكر والرمة }قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما لونا ؟ قال إنه يقول إنا بقرة صفراء فاقع لونا{ أي صاف

 لونا }تسر الناظرين{ أي تعجب الناظرين }قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما هي ؟ إن البقر تشابه علينا
 وإنا إن شاء ال لهتدون * قال إنه يقول إنا بقرة ل ذلول{ أي ل يذللها العمل }تثي الرض ول تسقي
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 الرث{ يعن وليست بذلول, تثي الرض ول تسقي الرث يعن ول تعمل ف الرث }مسلمة{ يعن
 مسلمة من العيوب }ل شية فيها{ يقول: ل بياض فيها }قالوا اَلن جئت بالق فذبوها وما كادوا

 يفعلون{ قال ولو أن القوم حي أمروا بذبح بقرة, استعرضوا بقرة من البقر فذبوها لكانت إياها, ولكن
 شددوا على أنفسهم, فشدد ال عليهم, ولول أن القوم استثنوا فقالوا: إنا إن شاء ال لهتدون, لا هدوا

 إليها أبدا, فبلغنا أنم ل يدوا البقرة الت نعتت لم إل عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم,
 فلما علمت أنه ل يزكو لم غيها, أضعفت عليهم الثمن, فأتوا موسى فأخبوه أنم ل يدوا هذا النعت
 إل عند فلنة, وأنا سألت أضعاف ثنها, فقال موسى: إن ال قد خفف عليكم, فشددت على أنفسكم,
 فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروها فذبوها, فأمرهم موسى عليه السلم أن يأخذوا عظما منها

 فيضربوا القتيل, ففعلوا, فرجع إليه روحه, فسمى لم قاتله, ث عاد ميتا كما كان, فأخذ قاتله, وهو
 الذي كان أتى موسى عليه السلم, فشكا إليه, فقتله ال على أسوأ عمله, وقال ممد بن جرير: حدثن
 ممد بن سعيد, حدثن أب, حدثن عمي, حدثن أب عن أبيه, عن ابن عباس, ف قوله ف شأن البقرة,
 وذلك أن شيخا من بن إسرائيل على عهد موسى عليه السلم كان مكثرا من الال, وكان بنو أخيه

 فقراء ل مال لم, وكان الشيخ ل ولد له, وكان بنو أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله,
 وإنه لا تطاول عيهم أل يوت عمهم, أتاهم الشيطان فقال لم: هل لكم إل أن تقتلوا عمكم فترثوا

 ماله, وتغرموا أهل الدينة الت لستم با ديته, وذلك أنما كانتا مدينتي كانوا ف إحداها, وكان القتيل
 إذا قتل وطرح بي الدينتي, قيس ما بي القتيل والقريتي, فأيتهما كانت أقرب إليه, غرمت الدية, وأنم

 لا سول لم الشيطان ذلك, وتطاول عليهم أن ل يوت عمهم, عمدوا إليه فقتلوه, ث عمدوا فطرحوه
 على باب الدينة الت ليسوا فيها, فلما أصبح أهل الدينة, جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب
 مدينتكم, فوال لتغرمن لنا دية عمنا, قال أهل الدينة: نقسم بال ما قتلنا ول  علمنا قاتًل ول فتحنا باب

 مدينتنا منذ أغلق حت أصبحنا, وإنم عمدوا إل موسى عليه السلم, فلما أتوه, قال بنو أخي الشيخ:
 عمنا وجدناه مقتوًل على باب مدينتهم, وقال أهل الدينة: نقسم بال ما قتلناه ول فتحنا باب الدينة من
 حي أغلقناه حت أصبحنا, وإن جبائيل جاء بأمر السميع العليم إل موسى عليه السلم, فقال: قل لم:

 }إن ال يأمركم أن تذبوا بقرة{ فتضربوه ببعضها, وقال السدي: }وإذ قال موسى لقومه إن ال
 يأمركم أن تذبوا بقرة{ قال: كان رجل من بن إسرائيل مكثرا من الال, فكانت له ابنة, وكان له ابن
 أخ متاج, فخطب إليه ابن أخيه ابنته, فأب أن يزوجه, فغضب الفت وقال: وال لقتلن عمي وَلخذن

 ماله, ولنكحن ابنته, وَلكلن ديته, فأتاه الفت وقد قدم تار ف بعض أسباط بن إسرائيل, فقال يا عم,
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 انطلق معي فخذ ل من تارة هؤلء القوم لعلي أن أصيب منها, فإنم إذا رأوك معي أعطون فخرج العم
 مع الفت ليًل فمل بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفت, ث رجع إل أهله, فلما أصبح جاء كأنه يطلب

 عمه, كأنه ل يدري أين هو, فلم يده, فانطلق نوه, فإذا بذلك السبط متمعي عليه, فأخذهم وقال:
 قتلتم عمي, فأدوا إّل ديته, فجعل يبكي ويثو التراب على رأسه وينادي واعماه, فرفعهم إل موسى

 فقضى عليهم بالدية, فقالوا له: يارسول اللهادع لنا ربك حت يبي لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب
 القضية, فوال إن ديته علينا لينة, ولكن نستحي أن نعي به فذلك حي يقول تعال: }وإذ قتلتم نفسا
 فادارأت فيها وال مرج ما كنتم تكتمون{ فقال لم موسى: }إن ال يأمركم أن تذبوا بقرة{ قالوا:

 نسألك عن القتيل وعمن قتله, وتقول اذبوا بقرة أتزأ بنا }قال أعوذ بال أن أكون من الاهلي{ قال
 ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبوها لجزأت عنهم, ولكن شددوا وتعنتوا على موسى, فشدد ال

 عليهم, فقالوا: }ادع لنا ربك يبي لنا ما هي قال إنه يقول إنا بقرة ل فارض ول بكر عوان بي ذلك{
 والفارض: الرمة الت ل تولد, والبكر الت ل تلد إل ولدا واحدا, والعوان النصف الت بي ذلك الت قد

 ولدت وولد ولدها }فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما لونا قال إنه يقول إنا بقرة
 صفراء فاقع لونا{ قال: نقي لونا }تسر الناظرين{ قال: تعجب الناظرين }قالوا ادع لنا ربك يبي لنا
 ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء ال لهتدون * قال إنه يقول إنا بقرة ل ذلول تثي الرض ول

 تسقي الرث مسلمة ل شية فيها{ من بياض ول سواد ول حرة }قالوا اَلن جئت بالق{ فطلبوها فلم
 يقدروا عليها, وكان رجل من بن إسرائيل من أبر الناس بأبيه, وإن رجًل مّر به معه لؤلؤ يبيعه, وكان

 أبوه نائما تت رأسه الفتاح, فقال له الرجل: تشتري من هذا اللؤلؤ بسبعي ألفا ؟ فقال له الفت: كما
 أنت حت يستقيظ أب فآخذه منك بثماني ألفا, قال اَلخر: أيقظ أباك وهو لك بستي ألفا, فجعل

 التاجر يط له حت بلغ ثلثي ألفا, وزاد اَلخر على أن ينتظر أباه حت يستيقظ حت بلغ مائة ألف, فلما
 أكثر عليه قال: وال ل أشتريه منك بشيء أبدا, وأب أن يوقظ أباه, فعوضه ال من ذلك اللؤلؤ أن جعل

 له تلك البقرة, فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة, وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة
 ببقرة, فأب, فأعطوه اثنتي فأب, فزادوه حت بلغوا عشرا, فقالوا: وال ل نتركك حت نأخذها منك,

 فانطلقوا به إل موسى عليه السلم, فقالوا: يا نب ال, إنا وجدناها عند هذا وأب أن يعطيناها وقد
 أعطيناه ثنا, فقال له موسى: أعطهم بقرتك, فقال يا رسول ال, أنا أحق بال, فقال: صدقت, وقال

 للقوم: ارضوا صاحبكم فأعطوه وزنا ذهبا, فأب فأضعفوه له حت أعطوه وزنا عشر مرات ذهبا,
 فباعهم إياها وأخذ ثنها, فذبوها, قال: اضربوه ببعضها, فضربوه بالبضعة الت بي الكتفي, فعاش,
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 فسألوه: من قتلك ؟ فقال لم: ابن أخي, قال: أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذوا الغلم فقتلوه, وقال
 سنيد: حدثنا حجاج هو ابن ممد, عن ابن جريج, عن ماهد وحجاج, عن أب معشر, عن ممد بن
 كعب القرظي وممد بن قيس ـ دخل حديث بعضهم ف حديث بعض ـ, قالوا: إن سبطا من بن

 إسرائيل لا رأوا كثرة شرور الناس, بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس, فكانوا إذا أمسوا ل يتركوا أحدا
 منهم خارجا إل أدخلوه, وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف, فإذا ل يَر شيئا فتح الدينة, فكانوا

 مع الناس حت يسوا, قال: وكان رجل من بن إسرائيل له مال كثي, ول يكن له وارث غي أخيه, فطال
 عليه حياته, فقتله ليثه, ث حله فوضعه على باب الدينة, ث كمن ف مكان هو وأصحابه, قال: فأشرف

 رئيس الدينة فنظر, فلم يَر شيئا ففتح الباب, فلما رأى القتيل رد الباب, فناداه أخو القتول وأصحابه:
 هيهات قتلتموه ث تردون الباب, وكان موسى لا رأى القتل كثيا ف بن إسرائيل كان إذا رأى القتيل

 بي ظهران القوم أخذهم فكاد يكون بي أخي القتول وبي أهل الدينة قتال حت لبس الفريقان السلح
 ث كف بعضهم عن بعض, فأتوا موسى, فذكروا له شأنم, قالوا: يا موسى إن هؤلء قتلوا قتيًل ث ردوا

 الباب, قال أهل الدينة: يا رسول ال قد عرفت اعتزالنا الشرور, وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور
 الناس, وال ما قتلنا ول علمنا قاتًل, فأوحى ال تعال إليه أن يذبوا بقرة, فقال لم موسى: }إن ال
 يأمركم أن تذبوا بقرة{ وهذه السياقات عن عبيدة وأب العالية والسدي وغيهم, فيها اختلف ما,

 والظاهر أنا مأخوذة من كتب بن إسرائيل, وهي ما يوز نقلها, ولكن ل تصدق ول تكذب, فلهذا ل
يعتمد عليها إل ما وافق الق عندنا, وال أعلم.

 ** َقاُلوْا اْدُع َلَنا َرّبَك ُيَبّيَن ّلَنا َما ِهَي َقاَل ِإّنُه َيُقوُل ِإّنَها َبَقَرٌة ّل َفاِرٌض َوَل ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَك َفاْفَعُلوْا َما
 ُتْؤَمروَن *  َقاُلوْا اْدُع َلَنا َرّبَك ُيَبّين ّلَنا َما َلْوُنَها َقاَل ِإّنُه َيُقوُل ِإّنَها َبَقَرٌة َصْفَرآُء َفاِقـٌع ّلْوُنَها َتُسّر الّناِظِريَن

 *  َقاُلوْا اْدُع َلَنا َرّبَك ُيَبّين ّلَنا َما ِهَي ِإّن الَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا َوِإّنآ ِإن َشآَء الّلُه َلُمْهَتُدوَن *  َقاَل ِإّنُه َيُقوُل
 ِإّنَها َبَقَرٌة ّل َذُلوٌل ُتِثُي الْرَض َوَل َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسّلَمٌة ّل ِشَيَة ِفيَها َقاُلوْا اَلَن ِجْئَت ِباْلَحّق َفَذَبُحوَها

َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن 
    أخب تعال عن تعنت بن إسرائيل وكثرة سؤالم لرسولم, لذا لا ضيقوا على أنفسهم ضيق ال

 عليهم, ولو أنم ذبوا أي بقرة كانت لوقعت الوقع عنهم, كما قال ابن عباس وعبيدة وغي واحد,
 ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا: }ادع لنا ربك يبي لنا ما هي{ أي ما هذه البقرة وأي شيء
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 صفتها, قال ابن جرير, حدثنا أبو كريب, حدثنا ّثام بن علي, عن العمش, عن النهال بن عمرو عن
 سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: لو أخذوا أدن بقرة لكتفوا با, ولكنهم شددوا فشدد عليهم ـ
 اسناد صحيح ـ وقد رواه غي واحد عن ابن عباس, وكذا قال عبيدة والسدي وماهد وعكرمة وأبو
 العالية وغي واحد, وقال ابن جريج: قال ل عطاء: لو أخذوا أدن بقرة لكفتهم, قال ابن جريج: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إنا أمروا بأدن بقرة ولكنهم لا شددوا شدد ال عليهم واي ال لو أنم
 ل يستثنوا لا بينت لم آخر البد« قال: }إنه يقول إنا بقرة ل فارض ول بكر{ أي ل كبية هرمة ول
 صغية ل يلحقها الفحل, كما قاله أبو العالية والسدي وماهد وعكرمة وعطية العوف وعطاء الراسان
 ووهب بن منبه والضحاك والسن وقتادة, وقاله ابن عباس أيضا, وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان

 بي ذلك, يقول نصف بي الكبي والصغية, وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر, وأحسن ما تكون,
 وروي عن عكرمة وماهد وأب العالية والربيع بن أنس وعطاء الراسان والضحاك نو ذلك, وقال

 السدي: العوان: النصف الت بي ذلك الت قد ولدت وولد ولدها, وقال هشيم, عن جويب, عن كثي
 بن زياد, عن السن ف البقرة: كانت بقرة وحشية, وقال ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عباس: من

 لبس نعًل صفراء ل يزل ف سرور ما دام ل بسها, وذلك قوله تعال: }تسر الناظرين{ وكذا قال ماهد
 ووهب ابن منبة: كانت صفراء, وعن ابن عمر: كانت صفراء الظلف, وعن سعيد بن جبي: كانت

 صفراء القرن والظلف, وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا نصر بن علي, حدثنا نوح بن قيس, أنبأنا
 أبو رجاء عن السن ف قوله تعال: }بقرة صفراء فاقع لونا{ قال سوداء شديدة السواد, وهذا غريب,
 والصحيح الول ولذا أكد صفرتا بأنه }فاقع لونا{ وقال عطية العوف }فاقع لونا{ تكاد تسود من
 صفرتا, وقال سعيد بن جبي }فاقع لونا{ قال: صافية اللون. وروي عن أب العالية والربيع بن أنس
 والسدي والسن وقتادة نوه, وقال شريك عن معمر عن ابن عمر }فاقع لونا{ قال: صاف, وقال

 العوف ف تفسيه عن ابن عباس }فاقع لونا{ تكاد تسود من صفرتا, وقال سعيد بن جبي }فاقع لونا{
 صافية اللون, وروي عن أب العالية والربيع بن أنس والسدي والسن وقتادة نوه, وقال شريك عن

 معمر عن ابن عمر }فاقع لونا{ شديدة الصفرة, تكاد من صفرتا تبيض, وقال السدي }تسر
 الناظرين{ أي تعجب الناظرين, وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه: إذا

 نظرت إل جلدها تيلت أن شعاع الشمس يرج من جلدها. وف التوارة: أنا كانت حراء , فلعل هذا
 خطأ ف التعريب, أو كما قال الول: إنا كانت شديدة الصفرة تضرب إل حرة وسواد, وال أعلم.
 وقوله تعال: }إن البقر تشابه علينا{ أي لكثرتا, فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا }وإنا إن شاء
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 ال{ إذا بينتها لنا }لهتدون{ إليها, وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن يي الودي الصوف, حدثنا أبو
 سعيد أحد بن داود الداد, حدثنا سرور بن الغية الواسطي بن أخي منصور بن زاذان, عن عباد بن
 منصور, عن السن, عن أب رافع, عن أب هريرة: قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »لول أن
 بن إسرائيل قالوا }وإنا إن شاء ال لهتدون{ ما أعطوا أبدا, ولو أنم اعترضوا بقرة من البقر فذبوها
 لجزأت عنهم, ولكن شددوا, فشدد ال عليهم« وهذا حديث غريب من هذا الوجه, وأحسن أحواله

 أن يكون من كلم أب هريرة كما تقدم مثله على السدي, وال أعلم, }قال إنه يقول إنا بقرة ل ذلول
 تثي الرض ول تسقي الرث{ أي إنا ليسن مذللة بالراثة ول معدة للسقي ف الساقية, بل هي

 مكرمة, حسنة, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول ل عيب فيها, وكذا قال أبو العالية
 والربيع, وقال ماهد: مسلمة من الشية, وقال عطاء الراسان مسلمة القوائم واللق ل شية فيها, قال

 ماهد: ل بياض ول سواد, وقال أبو العالية والربيع والسن وقتادة ليس فيها بياض, وقال عطاء
 الراسان: ل شية فيها, قال لونا واحد بيم, وروي عن عطية العوف ووهب بن منبه وإساعيل بن أب

 خالد نو ذلك, وقال السدي: ل شية فيها من بياض ول سواد ول حرة, وكل هذه القوال متقاربة ف
 العن, وقد زعم بعضهم أن العن ف ذلك قوله تعال: }إنا بقرة ل ذلول{ ليست بذللة بالعمل, ث

 استأنف فقال: }تثي الرض{ أي يعمل عليها بالراثة, لكنها ل تسقي الرث, وهذا ضعيف لنه فسر
 الذلول الت ل تذلل بالعمل بأنا ل تثي الرض ول تسقي الرث, كذا قرره القرطب وغيه: }قالوا اَلن

 جئت بالق{ قال قتادة: اَلن بينت لنا, وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم وقبل ذلك وال قد جاءهم
 الق }فذبوها وما كادوا يفعلون{ قال الضحاك, عن ابن عباس: كادوا أن ل يفعلوا ول يكن ذلك

 الذي أرادوا, لنم أرادوا أن ل يذبوها, يعن أنم مع هذا البيان وهذه السئلة والجوبة واليضاح ما
 ذبوها إل بعد الهد, وف هذا ذم لم, وذلك أنه ل يكن غرضهم إل التعنت, فلهذا ما كادوا يذبونا.
 وقال ممد بن كعب وممد بن قيس: فذبوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثنها, وف هذا نظر, لن كثرة
 الثمن ل يثبت إل من نقل بن إسرائيل كما تقدم من حكاية أب العالية والسدي, ورواه العوف عن ابن
 عباس, وقال عبيدة وماهد وهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحن بن زيد بن أسلم: أنم اشتروها بال
 كثي, وفيه اختلف, ث قد قيل ف ثنها غي ذلك, وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة, أخبن ممد بن

 سوقة عن عكرمة, قال: ما كان ثنها إل ثلثة دناني, وهذا إسناد جيد عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن
 أهل الكتاب أيضا, وقال ابن جرير, وقال آخرون: ل يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع

 ال على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ول يسنده عن أحد, ث اختار أن الصواب ف ذلك أنم ل
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 يكادوا يفعلوا ذلك لغلء ثنها وللفضيحة, وف هذا نظر بل الصواب, وال أعلم, ما تقدم من رواية
الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه, وبال التوفيق.

   )مسألة( استدل بذه اَلية ف حصر صفات هذه البقرة حت تعينت أو ت تعقييدها بعد الطلق على
 صحة السلم ف اليوان, كما هو مذهب مالك والوزاعي والليث والشافعي وأحد وجهور من العلماء
 سلفا وخلفا بدليل ما ثبت ف الصحيحي عن النب صلى ال عليه وسلم: »ل تنعت الرأة الرأة لزوجها

 كأنه ينظر إليها« وكما وصف النب صلى ال عليه وسلم, إبل الدية ف قتل الطأ, وشبه العمد بالصفات
 الذكورة بالديث, وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: ل يصح السلم ف اليوان لنه ل تنضبط

أحواله, وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحن بن سرة وغيهم.

 ** َوِإْذ َقَتْلُتْم َنْفسا َفاّداَرْأُتْم ِفيَها َوالّلُه ُمْخِرٌج ّما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن *  َفُقْلَنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي
الّلُه اْلَمْوَتَى َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن 

    قال البخاري: }فاّدارأت فيها{ اختلفتم وهكذا قال ماهد قال فيما رواه ابن أب حات, عن أبيه, عن
 أب حذيفة, عن شبل, عن ابن أب نيح, عن ماهد, إنه قال ف قوله تعال: }وإذ قتلتم نفسا فادارأت
 فيها{ اختلفتم, وقال عطاء الراسان والضحاك: اختصمتم فيها, وقال ابن جريج }وإذ قتلتم نفسا

 فادارأت فيها{ قال: بعضهم: أنتم قتلتموه, وقال آخرون: بل أنتم قتلمتموه, وكذ قال عبد الرحن بن
 زيد بن أسلم }وال مرج ما كنتم تكتمون{ قال ماهد: ما تغيبون, وقال ابن حات: حدثنا عمرو بن

 مسلم البصري, حدثنا ممد بن الطفيل العبدي, حدثنا صدقة بن رستم, سعت السيب بن رافع يقول:
 ما عمل رجل حسنة ف سبعة أبيات إل أظهرها ال, وما عمل رجل سيئة ف سبعة أبيات إل أظهرها

 ال, وتصديق ذلك ف كلم ال }وال مرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها{ هذا البعض أي
 شيء كان من أعضاء هذه البقرة, فالعجزة حاصلة به, وخرق العادة به كائن, وقد كان معينا ف نفس
 المر, فلو كان ف تعيينه لنا فائدة تعود علينا ف أمر الدين أو الدنيا لبينه ال تعال لنا, ولكنه أبمه ول
 يى من طريق صحيح عن معصوم بيانه, فنحن نبهمه كما أبمه ال, ولذا قال ابن أب حات: حّدثنا

 أحد بن سنان حّدثنا عفان بن مسلم حّدثنا عبد الواحد بن زياد حّدثنا العمش عن النهال بن عمرو
 عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بن إسرائيل طلبوها أربعي سنة حت وجدوها

 عند رجل ف بقر له وكانت بقرة تعجبه, قال: فجعلوا يعطونه با فيأب حت أعطوه ملء مسكها دناني,

197



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 فذبوها, فضربوه ـ يعن القتيل ـ بعضو منها, فقام تشخب أوداجه دما, فقالوا له من قتلك ؟ قال:
 قتلن فلن, وكذا قال السن وعبد الرحن بن زيد بن أسلم: أنه ضرب ببعضها, وف رواية عن ابن

 عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر, قال: أيوب عن ابن سيين,
 عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لمها, قال معمر: قال قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش, فقال: قتلن

 فلن, وقال وكيع بن الراح ف تفسيه: حدثنا النضر بن عرب عن عكرمه }فقلنا اضربوه ببعضها{
 فضرب بفخذها, فقام فقال: قتلن فلن, قال ابن أب حات: وروي عن ماهد وقتادة وعكرمة نو ذلك.
 وقال السدي: فضربوه بالبضعة الت بي الكتفي, فعاش, فسألوه فقال: قتلن ابن أخي, وقال أبو العالية:

 أمرهم موسى عليه السلم, أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل, ففعلوا فرجع إليه روحه,
 فسمى لم قاتله, ث عاد ميتا كما كان, وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابا وقيل:
 بلساناوقيل بعجب ذنبها وقوله تعال: }وكذلك ييي ال الوتى{ أي فضربوه فحيي, ونبه تعال على
 قدرته وإحيائه الوتى با شاهدوه من أمر القتيل, جعل تبارك وتعال ذلك الصنيع حجة لم على العاد,

 وفاصًل ما كان بينهم من الصومة والعناد, وال تعال قد ذكر ف هذه السورة ما خلقه من إحياء الوتى
 ف خسة مواضع }ث بعثناكم من بعد موتكم{ وهذه القصة, وقصة الذي خرجوا من ديارهم وهم
 ألوف حذر الوت, وقصة الذي مّر على قرية وهي خاوية على عروشها, وقصة إبراهيم عليه السلم

 والطيور الربعة, ونبه تعال بإحياء الرض بعد موتا على إعادة الجسام بعد صيورتا رميما, كما قال
 أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبه, أخبن يعلى بن عطاء, قال سعت وكيع بن عدس يدث عن أب رزين
 العقيلي رضي ال عنه, قال: قلت يا رسول ال, كيف ييي ال الوتى ؟ قال: »أما مررت بواد محل, ث

 مررت به خضرا« ؟ قال بلى. قال: »كذلك النشور« أو قال: »كذلك ييي ال الوتى« وشاهد هذا
 قوله تعال: }وآية لم الرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من

نيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثره وما عملته أيديهم أفل يشكرون{.
   )مسألة( استدل لذهب المام مالك ف كون قول الريح: فلن قتلن لوثا بذه القصة, لن القتيل لا
 حيي سئل عمن قتله, فقال فلن قتلن, فكان ذلك مقبوًل منه, لنه ل يب حينئذ إل بالق, ول يتهم

 والالة هذه, ورجحوا ذلك لديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لا, فرضخ رأسها بي
 حجرين, فقيل: من فعل بك هذا, أفلن ؟ أفلن ؟ حت ذكروا اليهودي, فأومأت برأسها, فأخذ

 اليهودي, فلم يزل به حت اعترف, فأمر رسول ال صلى ال عليه وسلم أن يرض رأسه بي حجرين,
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 وعن مالك إذا كان لوثا, حلف أولياء القتيل قسامة, وخالف المهور ف ذلك, ول يعلوا قول القتيل
ف ذلك لوثا.

 ** ُثّم َقَسْت ُقُلوُبُكْم ّمن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشّد َقْسَوًة َوِإّن ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفّجُر ِمْنُه
 الْنَهاُر َوِإّن ِمْنَها َلَما َيّشّقُق َفَيْخُرُج ِمْنُه اْلَمآُء َوِإّن ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعّما

َتْعَمُلوَن 
    يقول تعال توبيخا لبن إسرائيل وتقريعا لم على ما شاهدوه من آيات ال تعال وإحيائه الوتى: }ث

 قست قلوبكم من بعد ذلك{ كله, فهي كالجارة الت ل تلي أبدا, ولذا نى ال الؤمني عن مثل
 حالم, فقال: }أل يأن للذين آمنوا أن تشع قلوبم لذكر ال وما نزل من الق ول يكونوا كالذين

 أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست قلوبم وكثي منهم فاسقون{ قال العوف ف تفسيه عن
 ابن عباس: لا ضرب القتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط, فقيل له: من قتلك ؟ قال: بنو أخي

 قتلون ث قبض, فقال بنو أخيه حي قبضه ال: وال ما قتلناه فكذبوا بالق بعد أن رأوه فقال ال ث
 قست قلوبكم من بعد ذلك, يعن أبناء أخي الشيخ فهي كالجارة أو أشد قسوة, فصارت قلوب بن

 إسرائيل مع طول المد قاسية بعيدة عن الوعظة بعد ما شاهدوه من اَليات والعجزات, فهي ف قسوتا
 كالجارة الت ل علج للينها أو أشد قسوة من الجارة فإن من الجارة ما يتفجر منها العيون بالنار
 الارية, ومنها ما يشقق فيخرج منه الاء وإن ل يكن جاريا, ومنها ما يهبط من رأس البل من خشية

 ال وفيه إدراك لذلك بسبه, كما قال: }تسبح له السموات السبع والرض ومن فيهن وإن من شيء إل
 يسبح بمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا{ وقال ابن أب نيح عن ماهد: إنه كان

 يقول: كل حجر يتفجر منه الاء: أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لن خشية ال نزل بذلك
 القرآن, وقال ممد بن إسحاق حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس
 }وإن من الجارة لا يتفجر منه النار وإن منها لا يشقق فيخرج منه الاء وإن منها لا يهبط من خشية

 ال{ أي وإن من الجارة للي من قلوبكم عما تدعون إليه من الق }وما ال بغافل عما تعملون{
 وقال أبو علي اليان ف تفسيه }وإن منها لا يهبط من خشية ال{ هو سقوط البد من السحاب, قال
 القاضي الباقلن وهذا تأويل بعيد, وتبعه ف استبعاده الرازي, وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ

 بل دليل, وال أعلم, وقال ابن أب حات حدثنا أب, حدثنا هشام ابن عمار, حدثنا الكم بن هشام
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 الثقفي, حدثن يي بن أب طالب يعن ويي بن يعقوب ف قوله تعال: }وإن من الجارة لا يتفجر من
 النار{ قال: كثرة البكاء }وإن منها لا يشقق فيخرج منه الاء{ قال: قليل البكاء }وإن منها لا يهبط
 من خشية ال{ قال: بكاء القلب من غي دموع العي, وقد زعم بعضهم أن هذا من باب الجاز, وهو

 إسناد الشوع إل الجارة كما أسندت الرادة إل الدار ف قوله: }يريد أن ينقض{ قال الرازي
 والقرطب وغيها من الئمة ول حاجة إل هذا, فإن ال تعال يلق فيها هذه الصفة كما ف قوله تعال:
 }إنا عرضنا المانة على السموات والرض والبال فأبي أن يملنها وأشفقن منها{ وقال: }تسبح له

 السموات السبع والرض ومن فيهن{ اَلية, وقال: }والنجم والشجر يسجدان{ }أو ل يروا إل ما
 خلق ال من شيء يتفيؤا ظلله{ اَلية, }قالتا أتينا طائعي{ }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل{ اَلية:

 }وقالوا للودهم ل شهدت علينا قالوا أنطقنا ال{ اَلية, وف الصحيح »هذا جبل يبنا ونبه« وكحني
 الذع التواتر خبه, وف صحيح مسلم »إن لعرف حجرا بكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إن

 لعرفه اَلن« وف صفة الجر السود: إنه يشهد لن استلم بق يوم القيامة, وغي ذلك ما ف معناه,
 وحكى القرطب قوًل أنا للتخيي أي مثًل لذا وهذا وهذا مثل جالس السن أو ابن سيين. وكذا حكاه
 الرازي ف تفسيه وزاد قوًل آخر: إنا للبام بالنسبة إل الخاطب, كقول القائل: أكلت خبزا أو ترا,

 وهو يعلم أيهما أكل, وقال آخر: إنا بعن قول القائل: كل حلوا أو حامضا, أي ل يرج عن واحد
 منهما, أي وقلوبكم صارت كالجارة أو أشد قسوة منها ل ترج عن واحد من هذين الشيئي, وال

أعلم.
   )تنبيه( اختلف علماء العربية ف معن قوله تعال: }فهي كالجارة أو أشد قسوة{ بعد الجاع على

 استحالة كونا للشك, فقال بعضهم: أو: ههنا بعن الواو, تقديره: فهي كالجارة وأشد قسوة, كقوله
تعال: }ول تطع منهم آثا أو كفورا{ }عذرا أو نذرا{ وكما قال النابغة الذبيان:

 قالت أل ليتما هذا المام لناإل حامتنا أو نصفه فقد

  تريد ونصفه, قاله ابن جرير, وقال جرير بن عطية:
 نال اللفة أو كانت له قدراكما أتى ربه موسى على قدر

   قال ابن جرير: يعن نال اللفة وكانت له قدرا, وقال آخرون أو ههنا بعن بل فتقديره: فهي
 كالجارة بل أشد قسوة, وكقوله: }إذا فريق منهم يشون الناس كخشية ال أو أشد خشية{,
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 }وأرسلناه إل مائة ألف أو يزيدون{, }فكان قاب قوسي أو أدن{ وقال آخرون: معن ذلك: }فهي
 كالجارة أو أشد قسوة{ عندكم حكاه ابن جرير, وقال آخرون: الراد بذلك البام على الخاطب,

كما قال أبو السود:
 أحب ممدا حبا شديداوعباسا وحزة والوصيافإن يك حبهم رشدا أصبهوليس بخطىء إن كان غيا

   وقال ابن جرير: قالوا: ول شك أن أبا السود ل يكن شاكا ف أن حب من سى رشد, ولكنه أبم
 على من خاطبه, قال: وقد ذكر عن أب السود أنه لا قال هذه البيات, قيل له: شككت ؟ فقال: كل

 وال, ث انتزع بقول ال تعال: }وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلل مبي{ فقال: أو كان شاكا من
 أخب بذا من الادي منهم ومن الضال ؟ وقال بعضهم: معن ذلك فقلوبكم ل ترج عن أحد هذين

 الثلي, إما أن تكون مثل الجارة ف القسوة, وإما أن تكون أشد منها ف القسوة. قال ابن جرير ومعن
  وقد رجحه ابن¹ذلك على هذا التأويل, فبعضها كالجارة قسوة, وبعضها أشد قسوة من الجارة

 جرير مع توجيه غيه )قلت( وهذا القول الخي يبقى شبيها بقوله تعال: }مثلهم كمثل الذي استوقد
 نارا{ مع قوله: }أو كصيب من السماء{ وكقوله: }والذين كفروا أعمالم كسراب بقيعة{ مع قوله:
 }أو كظلمات ف بر لي{ اَلية, أي إن منهم من هو هكذا, ومنهم من هو هكذا, وال أعلم, وقال

 الافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا ممد بن أيوب حدثنا ممد بن عبد
 ال بن أب الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد ال بن حاطب عن عبد ال بن دينار, عن
 ابن عمر: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ل تكثروا الكلم بغي ذكر ال, فإن كثرة الكلم

 بغي ذكر ال قسوة القلب, وإن أبعد الناس من ال: القلب القاسي« رواه الترمذي ف كتاب الزهد من
 جامعه عن ممد بن عبد ال بن أب الثلج صاحب المام أحد به, ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد ال
 بن الارث بن حاطب به, وقال: غريب ل نعرفه إل من حديث إبراهيم, وروى البزار عن أنس مرفوعا

»أربع من الشقاء: جود العي, وقساوة القلب, طول المل, والرص على الدنيا«.

 ** َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ّمْنُهْم َيْسَمُعوَن َكَلَم الّلِه ُثّم ُيَحّرُفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم
 َيْعَلُموَن *  َوِإَذا َلُقوْا اّلِذيَن آَمُنوْا َقاُلَوْا آَمّنا َوِإَذا َخَل َبْعُضُهْم ِإَلَى َبْعٍض َقاُلَوْا َأُتَحّدُثوَنُهم ِبَما َفَتَح الّلُه

َعَلْيُكْم ِلُيَحآّجوُكم ِبِه ِعْنَد َرّبُكْم َأَفَل َتْعِقُلوَن *  َأَوَل َيْعَلُموَن َأّن الّلَه َيْعَلُم َما ُيِسّروَن َوَما ُيْعِلُنوَن 
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    يقول تعال: }أفتطمعون{ أيها الؤمنون }أن يؤمنوا لكم{ أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلء الفرقة الضالة
 من اليهود الذين شاهد آباؤهم من اَليات البينات ما شاهدوه, ث قست قلوبم من بعد ذلك: }وقد
 كان فريق منهم يسمعون كلم ال ث يرفونه{ أي يتأولونه على غي تأويله }من بعد ما عقلوه{ أي

 فهموه على اللية ومع هذا يالفونه على بصية }وهم يعلمون{ أنم مطئون فيما ذهبوا إليه من تريفه
 وتأويله, وهذا القام شبيه بقوله تعال: }فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبم قاسية يرفون الكلم
 عن مواضعه{ قال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن

 عباس, أنه قال: ث قال ال تعال لنبيه صلى ال عليه وسلم ولن معه من الؤمني يؤيسهم منهم
 }أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلم ال{ وليس قوله: يسمعون التوراة كلهم
 قد سعها, ولكن هم الذي سألوا موسى رؤية ربم فأخذتم الصاعقة فيها. وقال ممد بن إسحاق, فيما

 حدثن بعض أهل العلم: أنم قالوا لوسى: يا موسى, قد حيل بيننا وبي رؤية ربناتعال فأسعنا كلمه
 حي يكلمك, فطلب ذلك موسى إل ربه تعال, فقال: نعم, مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابم ويصوموا,

 ث خرج بم حت أتوا الطور, فلما غشيهم الغمام, أمرهم موسى أن يسجدوا, فوقعوا سجودا, وكلمه
 ربه, فسمعوا كلمه يأمرهم وينهاهم حت عقلوا منه ما سعوا, ث انصرف بم إل بن إسرائيل, فلما

 جاؤوهم, حرف فريق منهم ما أمرهم به, وقالوا: حي قال موسى لبن إسرائيل: إن ال قد أمركم بكذا
 وكذا, قال ذلك الفريق الذين ذكرهم ال: إنا قال كذا وكذا خلفا لا قال ال عز وجل لم فهم الذين

 عن ال لرسوله صلى ال عليه وسلم, وقال السدي: }وقد كان فريق منهم يسمعون كلم ال ث
 يرفونه{ قال: هي التوراة حرفوها, وهذا الذي ذكره السدي أعم ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق,

 وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق, فإنه ليس يلزم من ساع كلم ال أن يكون منه كما سعه
 الكليم موسى بن عمران عليه الصلة والسلم, وقد قال ال تعال: }وإن أحد من الشركي استجارك

 فأجره حت يسمع كلم ال{ أي مبلغا إليه, ولذا قال قتادة ف قوله: }ث يرفونه من بعد ما عقلوه وهم
 يعلمون{ قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلم ال ث يرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه, وقال ماهد:

 الذين يرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم, وقال أبو العالية: عمدوا إل ما أنزل ال ف كتابم من
 نعت ممد صلى ال عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه, وقال السدي }وهم يعلمون{ أي أنم أذنبوا,

 وقال ابن وهب: قال ابن زيد ف قوله: }يسمعون كلم ال ث يرفونه{ قال: التوراة الت أنزلا ال
 عليهم يرفونا, يعلون اللل فيها حراما والرام فيها حلًل, والق فيها باطًل والباطل فيها حقا, إذا
 جاءهم الحق برشوة أخرجوا له كتاب ال, وإذا جاءهم البطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه
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 مق, وإذا جاءهم أحد يسألم شيئا ليس فيه حق ول رشوة ول شيء أمروه بالق, فقال ال لم:
}أتأمرون الناس بالب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون{.

   وقوله تعال: }وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إل بعض{ اَلية, قال ممد بن
 إسحاق: حدثنا ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي, وعن ابن عباس }وإذا لقوا الذين آمنوا
 قالوا آمنا{ أي أن صاحبكم ممد رسول ال, ولكنه إليكم خاصة, وإذا خل بعضهم إل بعض قالوا: ل

 تدثوا العرب بذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم, فأنزل ال }وإذا لقوا الذين آمنوا
 قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إل بعض قالوا أتدثونم با فتح ال عليكم ليحاجوكم به عند ربكم{ أي
 تقرون بأنه نب. وقد علمتم أنه قد أخذ له اليثاق عليكم باتباعه. وهو يبهم أنه النب الذي كنا ننتظر

 وند ف كتابنا, اجحدوه ول تقروا به. يقول ال تعال }أول يعلمون أن ال يعلم ما يسرون وما
 يعلنون{ وقال الضحاك عن ابن عباس: يعن النافقي من اليهود, كانوا إذا لقوا أصحاب ممد صلى ال
 عليه وسلم قالوا: آمنا, وقال السدي: هؤلء ناس من اليهود, آمنوا ث نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس
 وقتادة وغي واحد من السلف واللف حت قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه
 كان رسول ال صلى ال عليه وسلم قد قال »ل يدخلن علينا قصبة الدينة إل مؤمن« فقال رؤساؤهم

 من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا, فكانوا يأتون الدينة بالبكر
 ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول ال تعال }وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على
 الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون{ وكانوا يقولون إذا دخلوا الدينة: نن مسلمون

 ليعلموا خب رسول ال صلى ال عليه وسلم وأمره, فإذا رجعوا رجعوا إل الكفر, فلما أخب ال نبيه
 صلى ال عليه وسلم قطع ذلك عنهم, فلم يكونوا يدخلون, وكان الؤمنون يظنون أنم مؤمنون

 فيقولون: أليس قد قال ال لكم كذا وكذا, فيقولون: بلى, فإذا رجعوا إل قومهم, يعن الرؤساء, فقالوا:
 }أتدثونم با فتح ال عليكم{ اَلية, وقال أبو العالية }أتدثونم با فتح ال عليكم{ يعن با أنزل

 عليكم ف كتابكم من نعت ممد صلى ال عليه وسلم, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة }أتدثونم
 با فتح ال عليكم ليحاجوكم به عند ربكم{ قال كانوا يقولون: سيكون نب فخل بعضهم ببعض,

 فقالوا }أتدثونم با فتح ال عليكم{ قول آخر ف الراد بالفتح, قال ابن جريج: حدثن القاسم بن أب
 بزة عن ماهد ف قوله تعال: }أتدثونم با فتح ال عليكم{ قال: قام النب صلى ال عليه وسلم يوم

 قريظة تت حصونم, فقال: يا إخوان القردة والنازير, ويا عبدة الطاغوت, فقالوا: من أخب بذا المر
 ممدا ؟ ما خرج هذا القول إل منكم }أتدثونم با فتح ال عليكم{ با حكم ال للفتح ليكون لم
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 حجة عليكم, قال ابن جريج عن ماهد: هذا حي أرسل إليهم عليا فآذوا ممدا صلى ال عليه وسلم,
 وقال السدي }أتدثونم با فتح ال عليكم{ من العذاب }ليحاجوكم به عند ربكم{ هؤلء ناس من
 اليهود آمنوا ث نافقوا, فكانوا يدثون الؤمني من العرب با عذبوا به, فقال بعضهم لبعض }أتدثونم
 با فتح ال عليكم{ من العذاب ليقولوا: نن أحب إل ال منكم, وأكرم على ال منكم. وقال عطاء
 الراسان }أتدثونم با فتح ال عليكم{ يعن با قضى لكم وعليكم. وقال السن البصري: هؤلء

 اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا, وإذا خل بعضهم إل بعض قال بعضهم: ل تدثوا أصحاب
 ممد با فتح ال عليكم ما ف كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعال: }أول

 يعلمون أن ال يعلم ما يسرون وما يعلنون{ قال أبو العالية: يعن ما أسروا من كفرهم بحمد صلى ال
 عليه وسلم وتكذيبهم به, وهم يدونه مكتوبا عندهم, وكذا قال قتادة, وقال السن }إن ال يعلم ما

 يسرون{ قال: كان ما أسروا أنم كانوا إذا تولوا عن أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم وخل بعضهم
 إل بعض, تناهوا أن يب أحد منهم أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم با فتح ال عليهم ما ف كتابم
 خشية أن ياجهم أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم با ف كتابم عند ربم }وما يعلنون{ يعن حي

قالوا لصحاب ممد صلى ال عليه وسلم: وآمنا. كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة.

 ** َوِمْنُهْم ُأّمّيوَن َل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإّل َأَماِنّي َوِإْن ُهْم ِإّل َيُظّنوَن *  َفَوْيٌل ّلّلِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم
 ُثّم َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن ِعْنِد الّلِه ِلَيْشَتُروْا ِبِه َثَمنا َقِليًل َفَوْيٌل ّلُهْم ّمّما َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل ّلُهْم ّمّما َيْكِسُبوَن

    يقول تعال: }ومنهم أّميون{ أي ومن أهل الكتاب, قاله ماهد, والميون جع أمي, وهو الرجل
 الذي ل يسن الكتابة, قال أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغي واحد وهو ظاهر ف قوله

 تعال }ل يعلمون الكتاب{ أي ل يدرون ما فيه. ولذا ف صفات النب صلى ال عليه وسلم: أنه المي
 لنه ل يكن يسن الكتابة, كما قال تعال }وما كنت تتلو من قبله من كتاب ول تطه بيمينك إذا
 لرتاب البطلون{ وقال عليه الصلة السلم »إنا أمة أمية ل نكتب ول نسب الشهر هكذا وهكذا

 وهكذا« الديث, أي ل نفتقر ف عباداتنا ومواقيتها إل كتاب ول حساب, وقال تبارك وتعال: }هو
 الذي بعث ف الميي رسوًل منهم{ وقال ابن جرير: نسبت العرب من ل يكتب ول يط من الرجال

 إل أمه من جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي ال عنهما: قول خلف هذا,
 وهو ما حدثنا به أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد, عن بشر بن عمارة, عن أب روق, عن الضحاك,
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 عن ابن عباس, ف قوله تعال: }ومنهم أميون{ قال الميون: قوم ل يصدقوا رسوًل أرسله ال, ول
 كتابا أنزله ال, فكتبوا كتابا بأيديهم, ث قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند ال, وقال: قد أخب أنم

 يكتبون بأيديهم ث ساهم أميي لحودهم كتب ال ورسله, ث قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على
 خلف ما يعرف من كلم العرب الستفيض بينهم, وذلك أن المي عند العرب الذي ل يكتب. قلت:

 ث ف صحة هذا عن ابن عباس بذا السناد نظر, وال أعلم. وقوله تعال: }إل أمان{ قال ابن أب طلحة
 عن ابن عباس: إل أمان الحاديث, وقال الضحاك عن ابن عباس ف قوله تعال }إل أمان{ يقول إل

 قوًل يقولون بأفواههم كذبا. وقال ماهد إل كذبا: وقال سنيد عن حجاج, عن ابن جريج, عن ماهد
 }ومنهم أميون ل يعلمون الكتاب إل أمان{ قال أناس من اليهود, ل يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا,

 وكانوا يتكلمون بالظن بغي ما ف كتاب ال ويقولون هو من الكتاب, أمان يتمنونا, وعن السن
 البصري نوه, وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إل أمان يتمنون على ال ما ليس لم, وقال عبد الرحن

 بن زيد بن أسلم: إل أمان, قال: تنوا فقالوا: نن من أهل الكتاب وليسوا منهم, قال ابن جرير:
 والشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس, وقال ماهد: إن الميي الذين وصفهم ال تعال أنم ل

 يفقهون من الكتاب الذي أنزله ال تعال على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون
 الباطيل كذبا وزورا, والتمن ف هذا الوضع هو تلق الكذب وترصه, ومنه الب الروي عن عثمان

 بن عفان رضي ال عنه: ما تغنيت ول تنيت, يعن ما ترصت الباطل ول اختلقت الكذب, وقيل الراد
 بقوله إل أمان بالتشديد والتخفيف أيضا: أي إل تلوة, فعلى هذا يكون استثناء منقطعا, واستشهدوا

 على ذلك بقوله تعال: }إل إذا تن ـ أي تل ـ ألقى الشيطان ف أمنيته{ اَلية, وقال كعب بن مالك
الشاعر:

 تن كتاب ال أول ليلةوآخره لقى حام القادر

 وقال آخر:
 تن كتاب ال آخر ليلةتن داود الكتاب على رسل

   وقال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس }ل
 يعلمون الكتاب إل أمان وإن هم إل يظنون{ أي ول يدرون ما فيه, وهم يدون نبوتك بالظن, وقال
 ماهد: }وإن هم إل يظنون{ يكذبون وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بال الظنون بغي الق.
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 قوله تعال: }فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ث يقولون هذا من عند ال ليشتروا به ثنا قليًل{
 اَلية, هؤلء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إل الضلل بالزور والكذب على ال وأكل أموال الناس
 بالباطل, والويل: اللك والدمار, وهي كلمة مشهورة ف اللغة, وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض:
 سعت أبا عياض يقول: ويل صديد ف أصل جهنم وقال عطاء بن يسار: الويل واد ف جهنم لو سيت

 فيه البال لاعت. وقال ابن أب حات: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبن عمرو بن
 الارث عن دراج, عن أب اليثم عن أب سعيد الدري, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ويل

 واد ف جهنم يهوي فيه الكافر أربعي خريفا قبل أن يبلغ قعره« ورواه الترمذي عن عبد الرحن بن
 حيد, عن السن بن موسى, عن ابن ليعة, عن دارج به, وقال هذا الديث غريب ل نعرفه إل من

 حديث ابن ليعة )قلت( ل ينفرد به ابن ليعة كما ترى, ولكن اَلفة من بعده, وهذا الديث بذا
 السناد مرفوع منكر, وال أعلم. وقال ابن جرير حدثنا الثن, حدثنا إبراهيم بن عبد السلم, حدثنا

 صال القشيي, حدثنا علي بن جرير عن حاد بن سلمة, عن عبد الميد بن جعفر, عن كنانة العدوي,
 عن عثمان بن عفان رضي ال عنه, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم }فويل لم ما كتبت أيديهم

 وويل لم ما يكسبون{ قال »الويل جبل ف النار« وهو الذي أنزل ف اليهود, لنم حرفوا التوراة, زادوا
 فيها ما أحبوا, وموا منها ما يكرهون, وموا اسم ممد صلى ال عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب
 ال عليهم, فرفع بعض التوراة فقال تعال: }فويل لم ما كتبت أيديهم وويل لم ما يكسبون{ وهذا
 غريب أيضا جدا, وعن ابن عباس: الويل الشقة من العذاب, وقال الليل بن أحد: الويل شدة الشر,
 وقال سيبويه: ويل لن وقع ف اللكة, وويح لن أشرف عليها, وقال الصمعي: الويل تفجع, والويح

 ترحم, وقال غيه: الويل: الزن, وقال الليل: وف معن ويل: ويح وويش وويه وويك وويب, ومنهم
 من فرق بينها, وقال بعض النحاة: إنا جاز البتداء با وهي نكرة لن فيها معن الدعاء, ومنهم من جوز

 نصبها بعن: ألزمهم ويًل )قلت( لكن ل يقرأ بذلك أحد, وعن عكرمة عن ابن عباس رضي ال عنهما
 }فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم{ قال: هم أحبار اليهود, وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود,

 وقال سفيان الثوري عن عبد الرحن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي ال عنه, عن قوله تعال: }فويل
 للذين يكتبون الكتاب بأيديهم{ قال: نزلت ف الشركن وأهل الكتاب, وقال السدي: كان ناس من

 اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويدثونم أنه من عند ال فيأخذوا به ثنا قليًل, وقال
 الزهري: أخبن عبيد ال بن عبد ال عن ابن عباس أنه قال: يا معشر السلمي كيف تسألون أهل
 الكتاب عن شيء, وكتاب ال الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار ال تقرؤونه غضا ل يشب وقد
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 حدثكم ال تعال أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب ال وغيوه, وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من
 عند ال ليشتروا به ثنا قليًل, أفل ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم, ول وال ما رأينا منهم
 أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم, رواه البخاري من طرق عن الزهري, وقال السن بن أب

 السن البصري: الثمن القليل الدنيا بذافيها. وقوله تعال: }فويل لم ما كتبت أيديهم وويل لم ما
 يكسبون{ أي فويل لم ما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والفتراء, وويل لم ما أكلوا به من

 السحت, كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي ال عنهما }فويل لم{ يقول: فالعذاب عليهم من
الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب, وويل لم ما يكسبون يقول ما يأكلون به الناس السفلة وغيهم.

 ** َوَقاُلوْا َلن َتَمّسَنا الّناُر ِإّل َأّياما ّمْعُدوَدًة ُقْل َأّتَخْذُتْم ِعنَد الّلِه َعْهدا َفَلْن ُيْخِلَف الّلُه َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن
َعَلى الّلِه َما َل َتْعَلُموَن 

    يقول تعال إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لنفسهم من أنم لن تسهم النار إل أياما معدودة,
 ث ينجون منها, فرد ال عليهم ذلك بقوله تعال }قل أتذت عند ال عهدا{ أي بذلك, فإن كان قد وقع
 عهد فهو ل يلف عهده, ولكن هذا ما جرى ول كان, ولذا أتى بأم الت بعن بل, أي بل تقولون على

 ال ما ل تعلمون من الكذب والفتراء عليه, قال ممد بن إسحاق عن سيف بن سليمان, عن ماهد,
 عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون أن هذه الدنيا سبعة آلف سنة, وإنا نعذب بكل ألف سنة يوما

 ف النار وإنا هي سبعة أيام معدودة فأنزل ال تعال }وقالوا لن تسنا النار إل أياما معدودة{ إل قوله
 }خالدون{ ث رواه عن ممد, عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه, وقال العوف عن ابن عباس

 }وقالوا لن تسنا النار إل أياما معدودة{ اليهود قالوا: لن تسنا النار إل أربعي ليلة, زاد غيه وهي مدة
 عبادتم العجل, وحكاه القرطب عن ابن عباس وقتادة, وقال الضحاك وقال ابن عباس زعمت اليهود

 أنم وجدوا ف التوراة مكتوبا أن ما بي طرف جهنم مسية أربعي سنة إل أن ينتهوا إل شجرة الزقوم
 الت هي نابتة ف أصل الحيم, وقال أعداء ال إنا نعذب حت ننتهي إل شجرة الزقوم فتذهب جهنم

 وتلك فذلك قوله تعال: }وقالوا لن تسنا النار إل أياما معدودة{ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
 }وقالوا لن تسنا النار إل أياما معدودة{ يعن اليام الت عبدنا فيها العجل وقال عكرمة خاصمت اليهود

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقالوا لن ندخل النار إل أربعي ليلة, وسيخلفنا فيها قوم آخرون,
 تعنون ممدا صلى ال عليه وسلم وأصحابه رضي ال عنهم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم بيده
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 على رؤوسهم »بل أنتم خالدون ملدون ل يلفكم فيها أحد« فأنزل ال عز وجل }وقالوا لن تسنا
 النار إل أياما معدودة{ اَلية, وقال الافظ أبو بكر بن مردويه رحه ال: حدثنا عبد الرحن بن جعفر,
 حدثنا ممد بن ممد بن صخر, حدثنا أبو عبد الرحن القرىء, حدثنا ليث بن سعد, حدثن سعيد بن
 أب سعيد, عن أب هريرة, قال: لا فتحت خيب أهديت لرسول ال صلى ال عليه وسلم, شاة فيها سم,

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »اجعوا ل من كان من اليهود ههنا« فقال لم رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »من أبوكم« ؟ قالوا فلن, قال »كذبتم بل أبوكم فلن« فقالوا: صدقت وبررت, ث قال
 لم »هل أنتم صادّقي عن شيء إن سألتكم عنه« ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم, وإن كذبناك عرفت كذبنا

 كما عرفته ف أبينا, فقال لم رسول ال صلى ال عليه وسلم »من أهل النار « ؟ فقالوا: نكون فيها
 يسيا ث تلفونا فيها, فقال لم رسول ال صلى ال عليه وسلم »اخسئوا وال ل نلفكم فيها أبدا« ث

 قال لم رسول ال صلى ال عليه وسلم »هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟« قالوا: نعم يا أبا
 القاسم, قال: »هل جعلتم ف هذه الشاة سا ؟« فقالوا: نعم, قال »فما حلكم على ذلك ؟« فقالوا:

 أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك, وإن كنت نبيا ل يضر, ورواه المام أحد والبخاري والنسائي
من حديث الليث بن سعد بنحوه.

 ** َبَلَى َمن َكَسَب َسّيَئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيـَئُتُه َفُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *  َواّلِذيَن
آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت ُأوَلـِئَك َأْصَحاُب اْلَجّنِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

    يقول تعال: ليس المر كما تنيتم ول كما تشتهون, بل المر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته
 وهو من واف يوم القيامة وليست له حسنة بل جيع أعماله سيئات فهذا من أهل النار, }والذين آمنوا
 وعملوا الصالات{ أي آمنوا بال ورسوله, وعملوا الصالات من العمل الوافق للشريعة فهم من أهل
 النة, وهذا القام شبيه بقوله تعال: }ليس بأمانيكم ول أمان أهل الكتاب من يعمل سوءا يزبه ول
 يد له من دون ال وليا ول نصيا * ومن يعمل من الصالات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

 يدخلون النة ول يظلمون نقيا{ قال ممد بن إسحاق حدثن ممد بن أب ممد عن سعيد أو عكرمة,
 عن ابن عباس }بلى من كسب سيئة{ أي عمل مثل أعمالكم وكفر بثل ما كفرت به حت ييط به

 كفره, فماله من حسنة, وف رواية عن ابن عباس, قال: الشرك, قال ابن أب حات: وروي عن أب وائل
 وأب العالية وماهد وعكرمة والسن وقتادة والربيع بن أنس نوه, وقال السن أيضا والسدي: السيئة
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 الكبية من الكبائر, وقال ابن جريج, عن ماهد }وأحاطت به خطيئته{ قال: بقلبه, وقال أبو هريرة
 وأبو وائل وعطاء والسن }وأحاطت به خطيئته{ قال: أحاط به شركه, وقال العمش عن أب رزين

 عن الربيع بن خيثم }وأحاطت به خطيئته{ قال الذي يوت على خطاياه من قبل أن يتوب, وعن
 السدي وأب رزين نوه, وقال أبو العالية وماهد والسن ف رواية عنهما, وقتادة والربيع بن أنس

 }وأحاطت به خطيئته{ والوجبة الكبية, وكل هذه القوال متقاربة ف العن, وال أعلم. ويذكر ههنا
 الديث الذي رواه المام أحد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود, حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه,
 عن أب عياض, عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »إياكم
 ومقرات الذنوب فإنن يتمعن على الرجل حت يهلكنه »وإن رسول ال صلى ال عليه وسلم ضرب

 لم مثًل كمثل قوم نزلوا بأرض فلة, فحضر صنيع القوم, فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود, والرجل
 ييء بالعود حت جعوا سوادا, وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال ممد بن إسحاق حدثن

 ممد عن سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس }والذين آمنوا وعملوا الصالات أولئك أصحاب النة هم
 فيها خالدون{ أي من آمن با كفرت وعمل با تركتم من دينه, فلهم النة خالدين فيها, يبهم أن

الثواب بالي والشر مقيم على أهله أبدا ل انقطاع له.

 ** َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِنَي ِإْسَراِئيَل َل َتْعُبُدوَن ِإّل الّلَه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا َوِذي اْلُقْرَبَى َواْلَيَتاَمَى َواْلَمَساِكِي
َوُقوُلوْا ِللّناِس ُحْسنا َوَأِقيُموْا الّصَلَة َوآُتوْا الّزَكاَة ُثّم َتَوّلْيُتْم ِإّل َقِليًل ّمْنُكْم َوَأْنُتْم ّمْعِرُضوَن 

    يذكر تبارك وتعال بن إسرائيل با أمرهم به من الوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك وآنم تولوا عن
 ذلك كله, وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه, ويذكرونه, فأمرهم تعال أن يعبدوه ول يشركوا به

 شيئا, وبذا أمر جيع خلقه, ولذلك خلقهم كما قال تعال: }وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي
 إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون{ وقال تعال: }ولقد بعثنا ف كل أمة رسوًل أن اعبدوا ال واجتنبوا

 الطاغوت{ وهذا هو أعلى القوق وأعظمها, وهو حق ال تبارك وتعال أن يعبد وحده ل شريك له, ث
 بعده حق الخلوقي وآكدهم وأولهم بذلك حق الوالدين, ولذا يقرن تبارك وتعال بي حقه وحق

 الوالدين كما قال تعال: }أن شكر ل ولوالديك إل الصي{ وقال تبارك وتعال: }وقضى ربك أن ل
 تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحسانا{ إل أن قال }وآت ذا القرب حقه والسكي وابن السبيل{ وف

 الصحيحي عن ابن مسعود, قلت: يا رسول ال أّي العمل أفضل ؟ قال »الصلة على وقتها« قلت: ث
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 أي ؟ قال »بر الوالدين« قلت: ث أي ؟ قال »الهاد ف سبيل ال « ولذا جاء ف الديث الصحيح أن
 رجًل قال: يا رسول ال من أبر ؟ قال »أمك« قال: ث من ؟ قال »أمك« قال: ث من ؟ قال: »أباك« ؟
 ث أدناك ث أدناك« وقوله تعال: }ل تعبدون إل ال{ قال الزمشري خب بعن الطلب وهو آكد, وقيل

 كان أصله }أن ل تعبدوا إل ال{ ونقل من قرأها من السلف, فحذفت أن فارتفع, وحكي عن أّب وابن
 مسعود أنما قرآها }ل تعبدوا إل ال{ ونقل هذا التوجيه القرطب ف تفسيه عن سيبوبه. قال: واختاره

 الكسائي والفراء, قال }واليتامى{ وهم الصغار الذين ل كاسب لم من اَلباء, والساكي الذين ل
 يدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم, وسيأت الكلم على هذه الصناف عند آية النساء الت أمرنا ال

 تعال با صريا ف قوله }واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا{ اَلية, وقوله تعال
 }وقولوا للناس حسنا{ أي كلموهم طيبا, ولينوا لم جانبا, ويدخل ف ذلك المر بالعروف والنهي عن

 النكر بالعروف كما قال السن البصري ف قوله تعال }وقولوا للناس حسنا{ فالسن من القول يأمر
 بالعروف وينهى عن النكر ويلم ويعفو ويصفح, ويقول للناس: حسنا كما قال ال, وهو كل خلق

حسن رضيه ال.
   وقال المام أحد: حدثنا روح, حدثنا أبو عامر الزاز, عن أب عمران الون, عن عبد ال بن

 الصامت, عن أب ذر رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال »ل تقرن من العروف شيئا,
 وإن ل تد فالق أخاك بوجه منطلق« وأخرجه مسلم ف صحيحه, والترمذي, وصححه من حديث أب

 عامر الزاز واسه صال بن رستم به, وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس: حسنا بعدما أمرهم
 بالحسان إليهم بالفعل, فجمع بي طرف الحسان الفعلي والقول, ث أكد المر بعبادته والحسان إل
 الناس بالتعي من ذلك وهو الصلة والزكاة, فقال }وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة{ وأخب أنم تولوا عن
 ذلك كله, أي تركوه وراء ظهروهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إل القليل منهم, وقد أمر ال

 هذه المة بنظي ذلك ف سورة النساء بقوله }واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي
 القرب واليتامى والساكي والار ذي القرب والار النب والصاحب بالنب وابن السبيل وما ملكت
 أيانكم, إن ال ل يب من كان متاًل فخورا{ فقامت هذه المة من ذلك با ل تقم به أمة من المم
 قبلها, ول المد والنة. ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أب حات ف تفسيه: حدثنا أب, حدثنا

 ممد بن خلف العسقلن, حدثنا عبد ال بن يوسف يعن التنيسي, حدثنا خالد بن صبيح عن حيد بن
 عقبة, عن أسد بن وداعة: أنه كان يرج من منله فل يلقى يهوديا ول نصرانيا إل سلم عليه, فقيل له:

 ما شأنك تسلم على اليهودي والنصران ؟ فقال: إن ال تعال يقول: }وقولوا للناس حسنا{ وهو
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 السلم. قال: وروي عن عطاء الراسان نوه )قلت( وقد ثبت ف السنة أنم ل ُيبدؤون بالسلم, وال
أعلم.

 ** َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َل َتْسِفُكوَن ِدَمآِءُكْم َوَل ُتْخِرُجوَن َأْنُفَسُكْم ّمن ِدَياِرُكْم ُثّم َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن
 *  ُثّم َأْنُتْم َهـُؤلِء َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريقا ّمْنُكْم ّمن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباِلْثِم َواْلُعْدَواِن
 َوِإن َيأُتوُكْم ُأَساَرَى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحّرٌم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما
 َجَزآُء َمن َيْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإّل ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الّدْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَرّدوَن ِإَلَى َأَشّد اّلَعَذاِب َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل
َعّما َتْعَمُلوَن *  ُأوَلـِئَك اّلِذيَن اْشَتَرُوْا اْلَحَياَة الّدْنَيا ِباَلِخَرِة َفَل ُيَخّفُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَل ُهْم ُينَصُروَن 
    يقول تبارك وتعال منكرا على اليهود الذين كانوا ف زمان رسول ال صلى ال عليه وسلم بالدينة,

 وما كانوا يعانونه من القتال مع الوس والزرج, وذلك أن اَلوس والزرج وهم النصار كانوا ف
 الاهلية عباد أصنام, وكانت بينهم حروب كثية, وكانت يهود الدينة ثلث قبائل: بنو قينقاع, وبنو

 النضي: حلفاء الزرج, وبنو قريظة: حلفاء الوس, فكانت الرب إذا نشبت بينهم, قاتل كل فريق مع
 حلفائه, فيقتل اليهودي أعداءه, وقد يقتل اليهودي اَلخر من الفريق اَلخر, وذلك حرام عليهم ف دينهم

 ونص كتابم, ويرجونم من بيوتم وينتهبون ما فيها من الثاث والمتعة والموال, ث إذا وضعت
 الرب أوزارها استفّكوا السارى من الفريق الغلوب عمًل بكم التوراة, ولذا قال تعال: }أفتؤمنون

 ببعض الكتاب وتكفرون ببعض{ ولذا قال تعال: }وإذ أخذنا ميثاقكم ل تسفكون دماءكم ول
 ترجون أنفسكم من دياركم{ أي ل يقتل بعضكم بعضا ول يرجه من منله ول يظاهر عليه, كما

 قال تعال: }فتوبوا إل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خي لكم عند بارئكم{ وذلك أن اهل اللة الواحدة
 بنلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلة والسلم »مثل الؤمني ف توادهم وتراحهم وتواصلهم بنلة

 السد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السد بالمى والسهر« وقوله تعال: }ث أقررت
 وأنتم تشهدون{ أي ث أقررت بعرفة هذا اليثاق وصحته وأنتم تشهدون به }ث أنتم هؤلء تقتلون

 أنفسكم وترجون فريقا منكم من ديارهم{ اَلية, قال ممد بن إسحاق بن يسار, حدثن ممد بن أب
 ممد عن سعيد بن جبي أو عكرمة, عن ابن عباس }ث أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وترجون فريقا

 منكم من ديارهم{ اَلية, قال: أنبأهم ال بذلك من فعلهم, وقد حرم عليهم ف التوراة سفك دمائهم,
 وافترض عليهم فيها فداء أسراهم, فكانوا فريقي: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الزرج والنضي,
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 وقريظة وهم حلفاء الوس, فكانوا إذا كانت بي الوس والزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع
 الزرج, وخرجت النضي وقريظة مع الوس, يظاهر كل واحد من الفريقي حلفاءه على إخوانه حت
 تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لم, والوس والزرج أهل شرك

 يعبدون الوثان ول يعرفون جنة ول نارا ول بعثا ول قيامة ول كتابا ول حلًل ول حراما, فإذا
 وضعت الرب أوزارها, افتدوا أسراهم تصديقا لا ف التوراة وأخذا به بعضهم من بعض, يفتدي بنو
 قينقاع ما كان من أسراهم ف أيدي الوس, ويفتدي النضي وقريظة ما كان ف أيدي الزرج منهم,

 ويطلبون ما أصابوا من دمائهم, وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لهل الشرك عليهم يقول ال
 تعال ذكره حيث أنبأهم بذلك }أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض{ أي تفادونم بكم التوراة
 وتقتلونم وف حكم التوراة أن ل يقتل ول يرج من داره ول يظاهر عليه من يشرك بال ويعبد الوثان

 من دونه ابتغاء عرض الدنيا ؟ ففي ذلك من فعلهم مع الوس والزرج فيما بلغن نزلت هذه القصة.
 وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الوس, وكانت النضي حلفاء الزرج فكانوا يقتتلون ف

 حرب بينهم, فتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضي وحلفائهم, وكانت النضي تقاتل قريظة وحلفاءها
 ويغلبونم, فيخربون ديارهم ويرجونم منها, فإذا أسر رجل من الفريقي كلها, جعوا له حت يفدوه,
 فتعيهم العرب بذلك يقولون: كيف تقاتلونم وتفدونم, قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالم,

 قالوا فلم تقتلونم ؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا, فذلك حي عيهم ال تبارك وتعال فقال
 تعال: }ث أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وترجون فريقا منكم من ديارهم{ اَلية, وقال أسباط عن

 السدي عن الشعب نزلت هذه اَلية ف قيس بن الطيم }ث أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم وترجون فريقا
 منكم من ديارهم{ اَلية, وقال أسباط عن السدي, عن عبد خي, قال: غزونا مع سليمان بن ربيعة

 الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها, ففتحنا الدينة وأصبنا سبايا, واشترى عبد ال بن سلم يهودية بسبعمائة,
 فلما مر برأس الالوت نزل به, فقال له عبد ال, يا رأس الالوت, هل لك ف عجوز ههنا من أهل

 دينك تشتريها من ؟ قال: نعم, قال: أخذتا بسبعمائة درهم, قال: فإن أربك سبعمائة أخرى, قال:
 فإن قد حلفت أن ل أنقصها من أربعة آلف, قال: ل حاجة ل فيها, قال: وال لتشرينها من أو

 لتكفرن بدينك الذي أنت عليه, قال: ادن من, فدنا منه, فقرأ ف أذنه ما ف التوراة: إنك ل تد ملوكا
 من بن إسرائيل إل اشتريته, فأعتقه }وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو مرم عليكم إخراجهم{ قال:

 أنت عبد ال بن سلم ؟ قال: نعم: فجاء بأربعة آلف, فأخذ عبد ال ألفي, ورد عليه ألفي. وقال آدم
 بن أب إياس ف تفسيه: حدثنا أبو جعفر يعن الرازي, حدثنا الربيع بن أنس, أخبنا أبو العالية: أن عبد
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 ال بن سلم مر على رأس الالوت بالكوفة, وهو يفادي من النساء من ل يقع عليه العرب, ول يفادي
 من وقع عليه العرب, فقال عبد ال: أما أنه مكتوب عندك ف كتابك أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت
 إليه اَلية الكرية, وهذا السياق ذم اليهود ف قيامهم بأمر التوارة الت يعتقدون صحتها ومالفة شرعها مع

 معرفتهم بذلك وشهادتم له بالصحة, فلهذا ل يؤتنون على ما فيها ول على نقلها, ول يصدقون فيما
 كتموه من صفة الرسول ال صلى ال عليه وسلم ونعته ومبعثه ومرجه ومهاجره وغي ذلك من شؤونه
 الت أخبت با النبياء قبله عليهم الصلة والسلم, واليهود عليهم لعائن ال يتكاتونه بينهم, ولذا قال
 تعال: }فما جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي ف الياة الدنيا{ أي بسبب مالفتهم شرع ال وأمره
 }ويوم القيامة يردون إل أشد العذاب{ جزاء على مالفتهم كتاب ال الذي بأيديهم }وما ال بغافل
 عما تعلمون * أولئك الذين اشتروا الياة الدنيا باَلخرة{ أي استحبوها على اَلخرة واختاروها }فل
 يفف عنهم العذاب{ أي ل يفتر عنهم ساعة واحدة }ول هم ينصرون{ أي وليس لم ناصر ينقذهم

ما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ول ييهم منه.

 ** َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسَى اْلِكَتاَب َوَقّفْيَنا ِمن َبْعِدِه ِبالّرُسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبّيَناِت َوَأّيْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس
َأَفُكّلَما َجآَءُكْم َرُسوٌل ِبَما َل َتْهَوَى َأْنُفُسُكْم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقا َكّذْبُتْم َوَفِريقا َتْقُتُلوَن 

    ينعت تبارك وتعال بن إسرائيل بالعتو والعناد والخالفة والستكبار على النبياء, وأنم إنا يتبعون
 أهواءهم, فذكر تعال أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة, فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها,

 وأرسل الرسل والنبيي من بعده الذين يكمون بشريعته كما قال تعال: }إنا أنزلنا التوراة فيها هدى
 ونور يكم با النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والحبار با استحفظوا من كتاِب ال وكانوا
 عليه شهداء{ اَلية: ولذا قال تعال: }وقفينا من بعده بالرسل{ قال السدي عن أب مالك: أتبعنا, وقال
 غيه: أردفنا والكل قريب كما قال تعال: }ث أرسلنا رسلنا تترى{ حت ختم أنبياء بن إسرائيل بعيسى
 ابن مري, فجاء بخالفة التوراة ف بعض الحكام, ولذا أعطاه ال من البينات وهي العجزات, قال ابن
 عباس من إحياء الوتى, وخلقه من الطي كهيئة الطي فينفخ فيها فتكون طيا بإذن ال, وإبراء السقام,
 وإخباره بالغيوب, وتأييده بروح القدس وهو جبيل عليه السلم ـ ما يدلم على صدقه فيما جاءهم

 به, فاشتد تكذيب بن إسرائيل له, وحسدهم وعنادهم لخالفة التوراة ف البعض, كما قال تعال إخبارا
 عن عيسى: }ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم{ اَلية, فكانت بنو إسرائيل
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 تعامل النبياء أسوأ العاملة, ففريقا يكذبونه, وفريقا يقتلونه, وما ذاك إل لنم يأتونم بالمور الخالفة
 لهوائهم وآرائهم, وباللزام بأحكام التوراة الت قد تصرفوا ف مالفتها, فلهذا كان ذلك يشق عليهم

 فكذبوهم, وربا قتلوا بعضهم, ولذا قال تعال: }أفكلما جاءكم رسول با ل توى أنفسكم استكبت
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون{.

   والدليل على أن روح القدس هو جبيل, كما نص عليه ابن مسعود ف تفسي هذه اَلية, وتابعه على
 ذلك ابن عباس وممد بن كعب وإساعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوف وقتادة مع

 قوله تعال: }نزل به الروح المي على قلبك لتكون من النذرين{ ما قال البخاري وقال ابن أب الزناد,
 عن أبيه, عن أب هريرة, عن عروة عن عائشة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, وضع لسان بن

 ثابت منبا ف السجد, فكان ينافح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم »اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك« فهذا من البخاري تعليقا, وقد رواه أبو

 داود ف سننه عن ابن سيين والترمذي, عن علي بن حجر وإساعيل بن موسى الفزاري, ثلثتهم, عن
 أب عبد الرحن بن أب الزناد, عن أبيه وهشام بن عروة, كلها عن عروة, عن عائشة به, قال الترمذي:

 حسن صحيح, وهو حديث أب الزناد, وف الصحيحي من حديث سفيان بن عيينه, عن الزهري عن
 سعيد بن السيب, عن أب هريرة: أن عمر بن الطاب مر بسان وهو ينشد الشعر ف السجد, فلحظ
 إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خي منك, ث التفت إل أب هريرة فقال أنشدك ال, أسعت

 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »أجب عن اللهم أيده بروح القدس« فقال: اللهم نعم, وف
 بعض الروايات: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال لسان »اهجهم ـ أو هاجهم ـ وجبيل

معك« وف شعر حسان قوله:
 وجبيل رسول ال فيناوروح القدس ليس به خفاء

   وقال ممد بن إسحاق: حدثن عبد ال بن عبد الرحن بن أب حسي الكي, عن شهر بن حوشب
 الشعري: أن نفرا من اليهود سألوا رسول ال صلى ال عليه وسلم, قالوا: أخبنا عن الروح, فقال:
 »أنشدكم بال وبأيامه عند بن إسرائيل هل تعلمون أنه جبائيل وهو الذي يأتين ؟« قالوا: نعم, وف

 صحيح ابن حبان, عن ابن مسعود: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »إن روح القدس نفث ف
 روعي أنه لن توت نفس حت تستكمل رزقها وأجلها, فاتقوا ال وأجلوا ف الطلب«. أقوال أخر ـ

 قال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة, حدثنا منجاب بن الارث, حدثنا بشر عن أب روق, عن الضحاك,
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 عن ابن عباس }وأيدناه بروح القدس{ قال: هو السم العظم الذي كان عيسى ييي به الوتى. وقال
 ابن جرير: حدثت عن النجاب فذكره, وقال ابن أب حات: وروي عن سعيد بن جبي نو ذلك, ونقله

 القرطب عن عبيد بن عمي أيضا قال: وهو السم العظم. وقال ابن أب نيح: الروح هو حفظة على
 اللئكة, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعال, وهو قول كعب,

 وحكى القرطب عن ماهد والسن البصري أنما قال: القدس: هو ال تعال, وروحه: جبيل, وهو قول
 كعب, وحكى القرطب عن ماهد والسن البصري أنما قال: القدس: هو ال تعال, وروحه: جبيل.

 فعلى هذا يكون القول الول, وقال السدي: القدس البكة. وقال العوف عن ابن عباس: القدس: الطهر,
 وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد العلى, أنبأنا ابن وهب, قال ابن زيد ف قوله تعال }وأيدناه بروح

 القدس{ قال: أيد ال عيسى بالنيل روحا كما جعل القرآن روحا, كلها روح من ال, كما قال
 تعال }وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا{ ث قال ابن جرير: وأول التأويلت ف ذلك بالصواب
 قول من قال: الروح ف هذا الوضع: جبائيل, فإن ال تعال أخب أنه أيد عيسى به كما أخب ف قوله
 تعال }إذ قال ال يا عيسى ابن مري اذكر نعمت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

 الناس ف الهد وكهًل وإذ علمتك الكتاب والكمة والتوراة والنيل{ اَلية, فذكر أنه أيده به, فلو كان
 الروح الذي أيده به هو النيل, لكان قوله: }إذ أيدتك بروح القدس * وإذ علمتك الكتاب والكمة

 والتوراة والنيل{ تكرير قول ل معن له, وال سبحانه وتعال أعز وأجل أن ياطب عباده با ل يفيدهم
 به, )قلت( ومن الدليل على أنه جبائيل ما تقدم من أول السياق, و ل المد, وقال الزمشري }بروح

 القدس{ بالروح القدسة, كما تقول: حات الود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال:}وروح
 منه{ فوصفه بالختصاص والتقريب تكرمة, وقيل: لنه ل تضمه الصلب والرحام الطوامث وقيل
 ببيل, قيل بالنيل كما قال ف القرآن }روحا من أمرنا{ وقيل: باسم ال العظم الذي كان ييي

 الوتى بذكره فتضمن كلمه قوًل آخر, وهو أن الراد روح عيسى نفسه القدسة الطهرة, وقال
 الزمشري ف قوله تعال: }ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون{ إنا ل يقل وفريقا قتلتم, لنه أراد بذلك
 وصفهم ف الستقبل أيضا لنم حاولوا قتل النب صلى ال عليه وسلم بالسم والسحر وقد قال عليه

 السلم ف مرض موته: »ما زالت أكلة خيب تعاودن فهذا أوان انقطاع أبري« )قلت( وهذا الديث ف
صحيح البخاري وغيه.
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** َوَقاُلوْا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبل ّلَعَنُهُم الّلُه ِبُكْفِرِهْم َفَقِليًل ّما ُيْؤِمُنوَن 
    قال ممد بن إسحاق حدثن ممد بن أب ممد, عن عكرمة أو سعيد, عن ابن عباس }وقالوا قلوبنا
 غلف{ أي ف أكنة, وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: }وقالوا قلوبنا غلف{ أي ل تفقه: وقال

 العوف عن ابن عباس: }وقالوا قلوبنا غلف{ هي القلب الطبوع عليها, وقال ماهد }وقالوا قلوبنا
 غلف{ عليه غشاوة وقال عكرمة: عليها طابع, وقال أبو العالية: أي ل تفقه, وقال السدي يقولون عليه
 غلف, وهو الغطاء, وقال عبد الرزاق عن معمر, عن قتادة: فل تعي ول تفقه, قال ماهد وقتادة: وقرأ
 ابن عباس غلف, بضم اللم, وهو جع غلف, أي قولبنا أوعية كل علم فل نتاج إل علمك, قاله ابن
 عباس وعطاء }بل لعنهم ال بكفرهم{ أي طردهم ال وأبعدهم من كل خي }فقليًل ما يؤمنون{ قال
 قتادة: معناه ل يؤمن منهم إل القليل }وقالوا قلوبنا غلف{ هو كقوله }وقالوا قلوبنا ف أكنة ما تدعونا

 إليه{ وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم ف قوله غلف, قال: تقول قلب ف غلف فل يلص إليه ما
 تقول شيء, وقرأ }وقالوا قلوبنا ف أكنة ما تدعونا إليه{ وهذا الذي رجحه ابن جرير, واستشهد با

 روي من حديث عمرو بن مرة الملي عن أب البختري, عن حذيفة قال: »القلوب أربعة« فذكر منها
 »وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر« وقال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عبد الرحن

 العرزمي, أنبأنا أب, عن جدي, عن قتادة, عن السن ف قوله: }قلوبنا غلف{ قال: ل تت, هذا القول
 يرجع معناه إل ما تقدم من عدم طهارة قلوبم وأنا بعيدة من الي. قول آخر ـ قال الضحاك عن ابن

 عباس }وقالوا قلوبنا غلف{ قال: يقولون قلوبنا غلف ملوءة ل تتاج إل علم ممد ول غيه. وقال
 عطية العوف عن ابن عباس }وقالوا قلوبنا غلف{ أي أوعية للعمل, وعلى هذا العن جاءت قراءة بعض
 النصار فيها, حكاه ابن جرير, وقالوا: قلوبنا غلف, بضم اللم, نقلها الزمشري, أي جع غلف, أي

 أوعية, بعن أنم ادعوا أن قلوبم ملوءة بعلم ل يتاجون معه إل علم آخر كما كانوا ينون بعلم
 التوراة, ولذا قال تعال: }بل لعنهم ال بكفرهم فقليًل ما يؤمنون{ أي ليس المر كما ادعوا بل قلوبم

 ملعونة مطبوع عليها, كما قال ف سورة النساء: }وقولم قلوبنا غلف بل طبع ال عليها بكفرهم فل
 يؤمنون إل قليًل{ وقد اختلفوا ف معن قوله: }فقليًل ما يؤمنون{ وقوله: }فل يؤمنون إل قليًل{ فقال
 بعضهم: فقليل من يؤمن منهم, وقليل: فقليل إيانم بعن أنم يؤمنون با جاءهم به موسى من أمر العاد

 والثواب والعقاب, ولكنه إيان ل ينفعهم لنه مغمور با كفروا به من الذي جاءهم به ممد صلى ال
 عليه وسلم, وقال بعضهم: إنا كانوا غي مؤمني بشيء, وإنا قال: فقليًل ما يؤمنون وهم بالميع
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 كافرون, كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط, تريد ما رأيت مثل هذا قط, وقال الكسائي: تقول
العرب: من زن بأرض قلما تنبت, أي ل تنبت شيئا, حكاه ابن جرير رحه ال, وال أعلم.

 ** َوَلّما َجآَءُهْم ِكَتاٌب ّمْن ِعنِد الّلِه ُمَصّدٌق ّلَما َمَعُهْم َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى اّلِذيَن َكَفُروْا َفَلّما
َجآَءُهْم ّما َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِه َفَلْعَنُة الّلِه َعَلى اْلَكاِفِريَن 

    يقول تعال: }ولا جاءهم{, يعن اليهود, }كتاب من عند ال{ وهو القرآن الذي أنزل على ممد
 صلى ال عليه وسلم }مصدق لا معهم{ يعن من التوراة, وقوله }وكانوا من قبل يستفتحون على الذين

 كفروا{ أي وقد كانوا من قبل ميء هذا الرسول بذا الكتاب يستنصرون بجيئه على أعدائهم من
 الشركي إذا قاتلوهم يقولون: إنه سيبعث نب ف آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم, كما قال ممد

 بن إسحاق, عن عاصم بن عمرو, عن قتادة النصاري, عن أشياخ منهم, قال: فينا وال وفيهم, يعن ف
 النصار وف اليهود الذين كانوا جيانم نزلت هذه القصة يعن: }ولا جاءهم كتاب من عند اللهمصدق

 لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به{ قالوا: كنا قد
 علوناهم قهرا دهرا ف الاهلية, ونن أهل شرك, وهم أهل كتاب, وهم يقولون: إن نبيا سيبعث اَلن
 نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث ال رسوله من قريش واتبعناه كفروا به, يقول

 ال تعال: }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ال على الكافرين{ , وقال الضحاك, عن ابن عباس ف
 قوله: }وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا{ قال: يستنصرون, يقولون: نن نعي ممدا

 عليهم, وليسوا كذلك بل يكذبون, وقال ممد بن إسحاق: أخبن ممد بن أب ممد, أخبن عكرمة
 أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس: أن يهودا كانوا يستفتحون على الوس والزرج برسول ال صلى ال
 عليه وسلم قبل مبعثه, فلما بعثه ال من العرب, كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه, فقال لم معاذ

 بن جبل وبشر بن الباء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود, اتقوا ال وأسلموا, فقد كنتم
 تستفتحون علينا بحد صلى ال عليه وسلم ونن أهل شرك وتبوننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته, فقال
 سلم بن مشكم أخو بن النضي: ما جاءنا بشيء نعرفه, ما هو الذي كنا نذكر لكم, فينل ال ف ذلك

 من قولم: }ولا جاءهم كتاب من عند ال مصدق لا معهم{ اَلية, وقال العوف عن ابن عباس }وكانوا
 من قبل يستفتحون على الذين كفروا{ يقول: يستنصرون بروج ممد صلى ال عليه وسلم على

 مشركي العرب, يعن بذلك أهل الكتاب, فلما بعث ممد صلى ال عليه وسلم ورأوه من غيهم,
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 كفروا به وحسدوه, وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بحمد صلى ال عليه وسلم على مشركي
 العرب, يقولون: اللهم ابعث هذا النب الذي نده مكتوبا عندنا حت نعذب الشركي ونقتلهم. فلما
 بعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم ورأوا أنه من غيهم, كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال ال تعال: }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ال على
 الكافرين{ وقال قتادة }وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا{ قال: وكانوا يقولون: إنه سيأت

 نب. }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به{ وقال ماهد }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ال على
الكافرين{ قال: هم اليهود{ (

 ** ِبْئَسَما اْشَتَرْوْا ِبِه َأْنُفَسُهْم َأن َيْكُفُروْا ِبَمآ أَنَزَل الّلُه َبْغيا َأن ُيَنّزُل الّلُه ِمن َفْضِلِه َعَلَى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه
َفَبآُءو ِبَغَضٍب َعَلَى َغَضٍب َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ّمِهٌي 

    قال ماهد }بئسما اشتروا به أنفسهم{ يهود شروا الق بالباطل وكتمان ما جاء به ممد صلى ال
 عليه وسلم بأن يبينوه, وقال السدي }بئسما اشتروا به أنفسهم{ يقول: باعوا به أنفسهم, يقول: بئسما

 اعتاضوا لنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر با أنزل اللهعلى ممد صلى ال عليه وسلم عن
 تصديقه وموازرته ونصرته, وإنا حلهم على ذلك البغي والسد والكراهية لـ }أن ينل ال من فضله
 على من يشاء من عباده{ ول حسد أعظم من هذا, قال ابن إسحاق, عن ممد, عن عكرمة أو سعيد,

 عن ابن عباس }بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل ال بغيا أن ينل ال من فضله على من
 يشاء من عباده{ أي أن ال جعله من غيهم }فباءوا بغضب على عضب{ قال ابن عباس: ف الغضب

 على الغضب, فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم, وغضب بكفرهم بذا النب الذي
 بعث ال إليهم )قلت( ومعن }باءوا{ استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب, وقال أبو

 العالية: غضب ال عليهم بكفرهم بالنيل وعيسى, ث غضب ال عليهم بكفرهم بحمد صلى ال عليه
 وسلم وبالقرآن, وعن عكرمة وقتادة مثله, قال السدي: أما الغضب الول, فهو حي غضب عليهم ف

 العجل, وأما الغضب الثان, فغضب عليهم حي كفروا بحمد صلى ال عليه وسلم, وعن ابن عباس
 مثله. وقوله تعال: }وللكافرين عذاب مهي{ لا كان كفرهم سببه البغي والسد, ومنشأ ذلك التكب,
 قوبلوا بالهانة والصغار ف الدنيا واَلخرة, كما قال تعال: }إن الذين يستكبون عن عبادت سيدخلون

 جهنم داخرين{ أي صاغرين حقيين ذليلي راغمي, وقد قال المام أحد: حدثنا يي, حدثنا ابن
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 عجلن, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال:»يشر التكبون
 يوم القيامة أمثال الذر ف صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حت يدخلوا سجنا ف جهنم يقال له

بولس تعلوهم نار النيار يسقون من طينة البال عصارة أهل النار{ .

 ** َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا ِبَما َأْنَزَل الّلُه َقاُلوْا ُنْؤِمُن ِبَمآ ُأْنِزَل َعَلْيَنا َوَيْكُفروَن ِبَما َوَرآَءُه َوُهَو اْلَحّق ُمَصّدقا
 ّلَما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَن َأْنِبَيآَء الّلِه ِمن َقْبُل ِإن ُكْنُتْم ّمْؤِمِنَي *  َوَلَقْد َجآَءُكْم ّموَسَى ِباْلَبّيَناِت ُثّم اّتَخْذُتُم

اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوَأْنُتْم َظاِلُموَن 
    يقول تعال: }وإذا قيل لم{ أي لليهود وأمثالم من أهل الكتاب }آمنوا با أنزل ال{ على ممد

 صلى ال عليه وسلم وصدقوه واتبعوه }قالوا نؤمن با أنزل علينا{ أي يكفينا اليان با أنزل علينا من
 التوراة والنيل ول نقر إل بذلك }ويكفرون با وراءه{ يعن با بعده }وهو الق مصدقا لا معهم{

 أي وهم يعلمون أن ما أنزل على ممد صلى ال عليه وسلم }الق مصدقا لا معهم{ منصوبا على
 الال, أي ف حال تصديقه لا معهم من التوراة والنيل, فالجة قائمة عليهم بذلك, كما قال تعال:
 }الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم{ ث قال تعال: }فلم تقتلون أنبياء اللهمن قبل إن

 كنتم مؤمني{ أي إن كنتم صادقي ف دعواكم اليان با أنزل إليكم, فلم قتلتم النبياء الذين جاؤوكم
 بتصديق التوراة الت بأيديكم والكم با وعدم نسخها, وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغيا وعنادا
 واستكبارا على رسل ال, فلستم تتبعون إل مرد الهواء واَلراء والتشهي, كما قال تعال: }أفكلما

 جاءكم رسول با ل توى أنفسكم استكبت ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون{ وقال السدي: ف هذه اَلية
 يعيهم ال تبارك وتعال: }قل فلم تقتلون أنبياء ال من قبل إن كنتم مؤمني{ وقال أبو جعفر بن جرير:
 قل يا ممد ليهود بن إسرائيل إذا قلت لم آمنوا با أنزل ال, قالوا: نؤمن با أنزل علينا ل تقتلون ـ إن
 كنتم مؤمني با أنزل ال ـ أنبياء ال يا معشر اليهود وقد حرم ال ف الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم,

 بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم, وذلك من ال تكذيب لم ف قولم: نؤمن با أنزل علينا
 وتعيي لم }ولقد جاءكم موسى بالبينات{ أي باَليات الواضحات والدلئل القاطعات على أنه رسول
 ال, وأنه ل إله إل ال, واَليات البينات هي: الطوفان والراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد,

 وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والن والسلوى والجر وغي ذلك من اَليات الت شاهدوها ث اتذت
 العجل أي معبودا من دون ال ف زمان موسى وأيامه, وقوله: من بعده, أي من بعد ما ذهب عنكم إل
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 الطور لناجاة ال عز وجل, كما قال تعال: }واتذ قوم موسى من بعده من حليهم عجًل جسدا له
 خوار{, }وأنتم ظالون{ , أي وأنتم ظالون ف هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وانتم
 تعلمون أنه ل إله إل ال كما قال تعال: }ولا سقط ف أيديهم ورأوا أنم قد ضلوا قالوا لئن ل يرحنا

ربنا ويغفر لنا لنكونن من الاسرين{ .

 ** َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الّطوَر ُخُذوْا َمآ آَتْيَناُكم ِبُقّوٍة َواْسَمُعوْا َقاُلوْا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا
َوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم ُقْل ِبْئَسَما َيْأُمُرُكْم ِبِه ِإَياُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ّمْؤِمِنَي 

    يعدد سبحانه وتعال عليهم خطأهم, ومالفتهم للميثاق, وعتوهم وإعراضهم عنه, حت رفع الطور
 عليهم حت قبلوه ث خالفوه ولذا }قالوا سعنا وعصينا{ وقد تقدم تفسي ذلك }وأشربوا ف قلوبم

 العجل بكفرهم{ قال عبد الرزاق, عن معمر عن قتادة }وأشربوا ف قلوبم العجل بكفرهم{ قال أشربوا
 حبه حت خلص ذلك إل قلوبم, وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس, وقال المام أحد: حدثنا عصام
 بن خالد, حدثن أبو بكر بن عبد ال بن أب مري الغسان, عن خالد بن ممد الثقفي, عن بلل بن أب
 الدرداء, عن أب الدرداء, عن النب صلى ال عليه وسلم: قال »حبك الشيء يعمي ويصم« ورواه أبو

 داود عن حيوة بن شريح, عن بقية, عن أب بكر بن عبد ال بن أب مري به, وقال السدي: أخذ موسى
 عليه السلم, العجل فذبه بالبد, ث ذراه ف البحر, ث ل يبق بر يري يومئذ إل وقع فيه شيء, ث قال
 لم موسى, اشربوا منه, فشربوا, فمن كان يبه خرج على شاربيه الذهب, فذلك حي يقول ال تعال:

 }وأشربوا ف قلوبم العجل{ وقال ابن أب حات: حدثنا عبد ال بن رجاء, حدثنا إسرائيل, عن أب
 إسحاق, عن عمارة بن عمي وأب عبد الرحن السلمي, عن علي رضي ال عنه, قال: عمد موسى إل

 العجل, فوضع عليه البارد فبده با, وهو على شاطىء نر, فما شرب أحد من ذلك الاء من كان يعبد
 العجل إل اصفر وجهه مثل الذهب, وقال سعيد بن جبي }وأشربوا ف قلوبم العجل{ قال: لا أحرق

 العجل, برد ث نسف, فحسوا الاء حت عادت وجوههم كالزعفران, وحكى القرطب عن كتاب
 القشيي: أنه ما شرب أحد »منه« من عبد العجل إل جن, ث قال القرطب: وهذا شيء غي ما ههنا,

 لن القصود من هذا السياق: أنه ظهر على شفاههم ووجوههم, والذكور ههنا: أنم أشربوا ف قلوبم
العجل, يعن ف حال عبادتم له, ث أنشد قول النابغة ف زوجته عثمة:
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  تغلغل حب عثمة ف فؤاديفباديه مع الاف يسيتغلغل حيث ل يبلغ شرابول حزن ول يبلغ سرورأكاد إذ
ذكرت العهد منهاأطي لو أن إنسانا يطي

   وقوله }قل بئسما يأمركم به إيانكم إن كنتم مؤمني{ أي بئسما تعتمدونه ف قدي الدهر وحديثه من
 كفركم بآيات ال, ومالفتكم النبياء ث اعتمادكم ف كفركم بحمد صلى ال عليه وسلم وهذا أكب
 ذنوبكم وأشد المر عليكم إذ كفرت بات الرسل وسيد النبياء والرسلي, البعوث إل الناس أجعي,

 فكيف تّدعون لنفسكم اليان, وقد فعلتم هذه الفاعيل القبيحة: من نقضكم الواثيق, وكفركم بآيات
ال, وعبادتكم العجل من دون ال ؟.

 ** ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الّداُر اَلِخَرُة ِعنَد الّلِه َخاِلَصًة ّمن ُدوِن الّناِس َفَتَمّنُوْا اْلَمْوَت ِإن ُكْنُتْم َصاِدِقَي *
 َوَلْن َيَتَمّنْوُه َأَبدا ِبَما َقّدَمْت َأْيِديِهْم َوالّلُه َعِليٌم ِبالّظاِلمَي *  َوَلَتِجَدّنُهْم َأْحَرَص الّناِس َعَلَى َحَياٍة َوِمَن
 اّلِذيَن َأْشَرُكوْا َيَوّد َأَحُدُهْم َلْو ُيَعّمُر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُيَعّمَر َوالّلُه َبِصٌي ِبَما

َيْعَمُلوَن 
    قال ممد بن إسحاق, عن ممد بن أب ممد, عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس رضي ال

 عنه, يقول ال تعال لنبيه ممد صلى ال عليه وسلم: }قل إن كانت لكم الدار اَلخرة عند ال خالصة
 من دون الناس فتمنوا الوت إن كنتم صادقي{ أي ادعوا بالوت على أي الفريقي أكذب, فأبوا ذلك

 على رسول ال صلى ال عليه وسلم }ولن يتمنوه أبدا با قدمت أيديهم, وال عليم بالظالي{ أي
 بعلمهم با عندهم من العلم بل والكفر بذلك ولو تنوه يوم قال لم ذلك ما بقي على الرض يهودي إل

 مات. وقال الضحاك عن ابن عباس: فتمنوا الوت فسلوا الوت وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد
 الكري الزري عن عكرمة قوله: فتمنوا الوت إن كنتم صادقي. قال: قال ابن عباس: لو تن يهود
 الوت, لاتوا. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا علي بن ممد الطنافسي, حدثنا عثام: سعت

 العمش قال: ل أظنه إل عن النهال, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: لو تنوا الوت لشرق
 أحدهم بريقه, وهذه أسانيد صحيحة إل ابن عباس, وقال ابن جرير ف تفسيه: وبلغنا أن النب صلى ال

 عليه وسلم, قال »لو أن اليهود تنوا الوت لاتوا, ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون
 رسول ال صلى ال عليه وسلم لرجعوا ل يدون أهًل ول ماًل«, حدثنا بذلك أبو كريب, حدثنا زكريا
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 بن عدي, حدثنا عبيد ال بن عمرو عن عبد الكري, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم, ورواه المام أحد عن إساعيل بن يزيد الرقي, حدثنا فرات عن عبد الكري به, وقال ابن
 أب حات: حدثنا السن بن أحد, حدثنا إبراهيم بن عبد ال بن بشار, حدثنا سرور بن الغية, عن عباد
 بن منصور, عن السن, قال: قول ال: ما كانوا ليتمنوه با قدمت أيديهم, قلت: أرأيتك لو أنم أحبوا
 الوت حي قيل لم تنوا الوت أتراهم كانوا ميتي, قال: ل وال ما كانوا ليموتوا ولو تنوا الوت, وما

 كانوا ليتمنوه, وقد قال ال ما سعت}ولن يتمنوه أبدا با قدمت أيديهم وال عليم بالظالي{ وهذا
 غريب عن السن, ث هذا الذي فسر به ابن عباس اَلية, هو التعي وهو الدعاء على أي الفريقي أكذب

 منهم أو من السلمي على وجه الباهلة, ونقله ابن جرير عن قتادة وأب العالية والربيع بن أنس رحهم
 ال تعال, ونظي هذه اَلية قوله تعال ف سورة المعة }قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء ل
 من دون الناس فتمنوا الوت إن كنتم صادقي * ول يتمنونه أبدا با قدمت أيديهم وال عليم بالظالي *

 قل إن الوت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم ث تردون إل عال الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم
 تعملون{ فهم عليهم لعائن ال تعال, لا زعموا أنم أبناء ال وأحباؤه, قالوا: لن يدخل النة إل من

 كانوا يهودا أو نصارى, دعوا إل الباهلة والدعاء على أكذب الطائفتي منهم أو من السلمي, لا نكلوا
 عن ذلك, علم كل أحد إنم ظالون, لنم لو كانوا جازمي با هم فيه, لكانوا أقدموا على ذلك, فلما
 تأخروا, علم كذبم وهذا كما دعا رسول ال وفد نران من النصارى بعد قيام الجة عليهم ف الناظرة

 وعتوهم وعنادهم إل الباهلة, فقال: }فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع
 أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ث نبتهل فنجعل لعنة ال على الكاذبي{ فلما رأوا
 ذلك, قال بعض القوم لبعض: وال لئن باهلتم هذا النب ل يبقى منكم عي تطرف, فعند ذلك جنحوا

 للسلم, وبذلوا الزية عن يد وهم صاغرون, فضربا عليهم, وبعث معهم أبا عبيدة بن الراح أمينا,
 ومثل هذا العن أو قريب منه قول ال تعال لنبيه أن يقول للمشركي }قل من كان ف الضللة فليمدد له

 الرحن مدا{ أي من كان ف الضللة منا ومنكم فزاده ال ما هو فيه ومد له واستدرجه, كما سيأت
تقريره ف موضعه, إن شاء ال تعال.

   أما من فسر اَلية على معن }إن كنتم صادقي{ أي ف دعواكم, فتمنوا اَلن الوت, ول يتعرض
 هولء للمباهلة, كما قرره طائفة من التكلمي وغيهم, ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الول,
 فإنه قال: القول ف تأويل قوله تعال: }قل إن كانت لكم الدار اَلخرة عند ال خالصة من دون الناس{

 اَلية, فهذه اَلية ما احتج ال سبحانه لنبيه صلى ال عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بي ظهران
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 مهاجره, وفضح با أحبارهم وعلماءهم وذلك أن ال تعال أمر نبيه إل قضية عادلة فيما كان بينه
 وبينهم من اللف, كما أمره أن يدعو الفريق اَلخر من النصارى إذ خالفوه ف عيسى ابن مري عليه

 السلم, وجادلوه فيه إل فاصلة بينه وبينهم من الباهلة, فقال لفريق اليهود: إن كنتم مقي فتمنوا الوت,
 فإن ذلك غي ضاركم إن كنتم مقي فيما تدعون من اليان وقرب النلة من ال لكم لكي يعطيكم

 أمنيتكم من الوت إذا تنيتم, فإنا تصيون إل الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بوار
 ال ف جناته إن كان المر كما تزعمون, من أن الدار اَلخرة لكم خاصة دوننا, وإن ل تعطوها علم

 الناس أنكم البطلون ونن الحقون ف دعوانا, وانكشف أمرنا وأمركم لم, فامتنعت اليهود من الجابة
 إل ذلك لعلمها, أنا إن تنت الوت هلكت فذهبت دنياها, وصارت إل خزي البد ف آخرتا, كما

امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النب صلى ال عليه وسلم ف عيسى إذ دعوا للمباهلة من الباهلة.
   فهذا الكلم منه أوله حسن, وآخره فيه نظر, وذلك أنه ل تظهر الجة عليهم على هذا التأويل, إذ

 يقال: إنه ل يلزم من كونم يعتقدون أنم صادقون ف دعواهم, أنم يتمنون الوت, فإنه ل ملزمة بي
 وجود الصلح وتن الوت, وكم من صال ل يتمن الوت, بل يود أن يعمر ليزداد خيا وترتفع درجته

 ف النة, كما جاء ف الديث »خيكم من طال عمره, وحسن عمله« ولم مع ذلك أن يقولوا على
 هذا: فها أنتم تعتقدون أيها السلمون أنكم أصحاب النة وأنتم ل تتمنون ف حال الصحة الوت,

 فكيف تلزموننا با ل يلزمكم ؟ وهذا كله إنا نشأ من تفسي اَلية على هذا العن, فأما على تفسي ابن
 عباس: فل يلزم عليه شيء من ذلك, بل قيل لم كلم نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء ال من دون

 الناس, وأنكم أبناء ال وأحباؤه, وأنكم من أهل النة ومن عداكم من أهل النار, فباهلوا على ذلك
 وادعوا على الكاذبي منكم أو من غيكم, واعلموا أن الباهلة تستأصل الكاذب ل مالة, فلما تيقنوا

 ذلك وعرفوا صدقه, نكلوا عن الباهلة لا يعلمون من كذبم وافترائهم وكتمانم الق من صفة الرسول
 صلى ال عليه وسلم ونعته, وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه, فعلم كل أحد باطلهم

 وخزيهم وضللم وعنادهم, عليهم لعائن ال التتابعة إل يوم القيامة, وسيت هذه الباهلة تنيا, لن كل
 مق يود لو أهلك ال البطل الناظر له, ول سيما إذا كان ف ذلك حجة له ف بيان حقه وظهوره,

 وكانت الباهلة بالوت لن الياة عندهم عزيزة عظيمة لا يعلمون من سوء مآلم بعد الوت, ولذا قال
 تعال: }ولن يتمنوه أبدا با قدمت أيديهم وال عليم بالظالي, ولتجدنم أحرص الناس على حياة{ أي
 على طول العمر لا يعلمون من مآلم السيء, وعاقبتهم عند ال الاسرة, لن الدنيا سجن الؤمن, وجنة
 الكافر, فهم يودون لو تأخروا عن مقام اَلخرة بكل ما أمكنهم, وما ياذرون منه واقع بم ل مالة حت
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 وهم أحرص من الشركي الذين ل كتاب لم, وهذا من باب عطف الاص على العام, قال ابن أب
 حات: حدثنا أحد بن سنان, حدثنا عبد الرحن بن مهدي, عن سفيان, عن العمش, عن مسلم البطي,

 عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس }ومن الذي أشركوا ؟{ قال: العاجم, وكذا رواه الاكم ف
 مستدركه من حديث الثوري, وقال: صحيح على شرطهما, ول يرجاه. قال: وقد اتفقا على سند

 تفسي الصحاب, وقال السن البصري: ولتجدنم أحرص الناس على حياة. قال: النافق أحرص الناس,
 وأحرص من الشرك على حياة, يود أحدهم أي يود أحد اليهود, كما يدل عليه نظم السياق, وقال أبو

 العالية: يود أحدهم, أي أحد الجوس, وهو يرجع إل الول لو يعمر ألف سنة, قال العمش, عن
 مسلم البطي, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس: }يود أحدهم لو يعمر ألف سنة{ قال: هو كقول

 الفارسي »ده هزارسال« يقول: عشرة آلف سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبي نفسه أيضا, وقال ابن
 جرير: حدثنا ممد بن علي بن السن بن شقيق: سعت أب يقول: حدثنا أبو حزة, عن العمش عن

 ماهد, عن ابن عباس ف قوله }يود أحدهم لو يعمر ألف سنة{ قال هو قول العاجم هزارسال نوروز
 ومهرجان وقال ماهد }يود أحدهم لو يعمر ألف سنة{ قال: حببت إليهم الطيئة طول العمر, وقال

 ماهد بن إسحاق, عن ممد بن أب ممد, عن سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس }وما هو بزحزحه من
 العذاب أن يعمر{ أي وما هو بنجيه من العذاب, وذلك أن الشرك ل يرجو بعثا بعد الوت, فهو يب
 طول الياة, وأن اليهودي قد عرف ما له ف اَلخرة من الزي, با ضيع ما عنده من العلم, وقال عوف
 عن ابن عباس }وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر{ قال: هم الذين عادوا جبائيل, قال أبو العالية

 وابن عمر: فما ذاك بغيثه من العذاب, ول منجيه منه. وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم ف هذه اَلية:
 يهود أحرص على الياة من هؤلء, وقد وّد هؤلء لو يعمر أحدهم ألف سنة, وليس بزحزحه من

 العذاب لو عمر كما أن عمر إبليس ل ينفعه إذ كان كافرا, }وال بصي با يعملون{ أي خبي بصي با
يعمل عباده من خي وشر, وسيجازي كل عامل بعمله.

 ** ُقْل َمن َكاَن َعُدّوا ّلِجْبِريَل َفِإّنُه َنّزَلُه َعَلَى َقْلِبَك ِبِإْذِن الّلِه ُمَصّدقا ّلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرَى
ِلْلُمْؤِمِنَي *  َمن َكاَن َعُدّوا لّلِه َوَملِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل َفِإّن الّلَه َعُدّو ّلْلَكاِفِريَن 

    قال المام أبو جعفر بن جرير الطبي رحه ال: أجع أهل العلم بالتأويل جيعا أن هذه اَلية نزلت
 جوابا لليهود من بن إسرائيل, إذ زعموا أن جبيل عدّو لم, وأن ميكائيل ول لم, ث اختلفوا ف السبب
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 الذي من أجله قالوا ذلك, فقال بعضهم: إنا كان سبب قيلهم ذلك, من أجل مناظرة جرت بينهم وبي
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف أمر نبوته )ذكر من قال ذلك( حدثنا أبو كريب, حدثنا يونس بن

 بكي عن عبد الميد بن برام, عن شهر بن حوشب, عن ابن عباس, أنه قال: حضرت عصابة من
 اليهود رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقالوا: يا أبا القاسم, حدثنا عن خلل نسألك عنهن ل يعلمهن

 إل نب, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »سلوا عما شئتم, ولكن اجعلوا ل ذمة ال وما أخذ
 يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنن على السلم« فقالوا: ذلك لك, فقال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »سلوا عما شئتم« قالوا: أخبنا عن أربع خلل نسألك عنهن, أخبنا
 أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنل التوراة ؟ وأخبنا كيف ماء الرأة وماء الرجل,

 وكيف يكون الذكر منه والنثى ؟ وأخبنا بذا النب المي ف التوراة, ومن وليه من اللئكة ؟ فقال النب
 صلى ال عليه وسلم, »عليكم عهد ال لئن أنا أنبأتكم لتتابعنن ؟« فأعطوه ما شاء ال من عهد وميثاق,

 فقال: »نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا,
 فطال سقمه منه, فنذر ل نذرا لئن عافاه ال من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه, وكان أحب

 الطعام إليه: لوم البل, وأحب الشراب إليه ألبانا« فقالوا: اللهم نعم, فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: »اللهم اشهد عليهم, وأنشدكم بال الذي ل إله إل هو الذي أنزل التوراة على موسى هل

 تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض, وأن ماء الرأة رقيق أصفر, فأيهما عل كان له الولد والشبه بإذن ال
 عز وجل, وإذا عل ماء الرجل ماء الرأة كان الولد ذكرا بإذن ال, وإذا عل ماء الرأة ماء الرجل كان
 الولد أنثى بإذن ال عز وجل« قالوا: اللهم نعم, »قال اللهم أشهد, وأنشدكم بال الذي أنزل التوراة
 على موسى هل تعلمون أن هذا النب المي تنام عيناه ول ينام قلبه« ؟ قالوا: اللهم نعم, قال: »اللهم
 اشهد«, قالوا: أنت اَلن فحدثنا من وليك من اللئكة, فعندها نامعك أو نفارقك, قال: »فإن وليي
 جبيل, ول يبعث ال نبيا قط إل وهو وليه« قالوا: فعندها نفارقك, ولو كان وليك سواه من اللئكة
 تابعناك وصدقناك, قال: »فما ينعكم أن تصدقوه« ؟ قالوا: إنه عدونا, فأنزل ال عز وجل: }قل من
 كان عدوا لبيل فإنه نزله على قلبك بإذن ال مصدقا لا بي يديه ـ إل قوله ـ لو كانوا يعلمون{

 فعندها باؤوا بغضب على غضب, وقد رواه المام أحد ف مسنده عن أب النضر هاشم بن القاسم وعبد
 الرحن بن حيد ف تفسيه عن أحد بن يونس كلها عن عبد الميد بن برام به, ورواه أحد أيضا عن
 السي بن ممد الروزي عن عبد الميد بنحوه وقد رواه ممد بن إسحاق بن يسار, حدثنا عبد ال بن

 عبد الرحن بن أب حسي, عن شهر بن حوشب, فذكره مرسًل وزاد فيه, قالوا فأخبنا عن الروح,
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 قال: »فأنشدكم بال وبأيامه عند بن إسرائيل هل تعلمون أنه جبيل وهوالذي يأتين« قالوا: اللهم نعم,
 ولكنه عدو لنا, وهو ملك إنا يأت بالشدة وسفك الدماء, فلول ذلك اتبعناك, فأنزل ال تعال فيهم:

 }قل من كان عدوا لبيل ـ إل قوله ـ ل يعلمون{ وقال المام أحد: حدثنا أبو أحد, حدثنا عبد
 ال بن الوليد العجلي عن بكي بن شهاب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: أقبلت يهود إل

 رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم, أخبنا عن خسة أشياء, فإن أنبأتنا بن عرفنا أنك
 نب واتبعناك, فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: وال على ما نقول وكيل, قال »هاتوا«

 قالوا: فأخبنا عن علمة النب ؟ قال: »تنام عيناه ول ينام قلبه« قالوا: أخبنا كيف تؤنث الرأة ؟ وكيف
 يذكر الرجل ؟ قال: »يلتقي الاءان, فإذا عل ماء الرجل ماء الرأة أذكرت, وإذا عل ماء الرأة ماء الرجل
 أنثت« قالوا: أخبنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: »وكان يشتكي عرق النسا, فلم يد شيئا يلئمه
 إل ألبان كذا وكذا« قال أحد: قال بعضهم: يعن البل فحرم لومها, قالوا: صدقت, قالوا: أخبنا ما

 هذا الرعد ؟ قال: »ملك من ملئكة ال عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو ف يديه مراق من نار يزجر
 به السحاب يسوقه حيث أمره ال تعال« قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال: »صوته« قالوا:
 صدقت, قالوا: إنا بقيت واحدة, وهي الت نتابعك إن أخبتنا با, أنه ليس من نب إل وله ملك يأيته

 بالب, فأخبنا من صاحبك ؟ قال: »جبيل عليه السلم« قالوا: جبيل ذاك الذي ينل بالرب والقتال
 والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينل بالرحة والقطر والنبات لكان, فأنزل ال تعال: }قل من
 كان عدوا لبيل فإنه نزله على قلبك بإذن ال{ إل آخر اَلية, ورواه الترمذي والنسائي من حديث

 عبد ال بن الوليد به, وقال الترمذي: حسن غريب وقال سنيد ف تفسيه عن حجاج بن ممد عن ابن
 جريج: أخبن القاسم بن أب بزة أن يهودا سألوا النب صلى ال عليه وسلم عن صاحبه الذي ينل عليه
 بالوحي, قال: »جبيل« قالوا: فإنه عدو لنا ول يأت إل بالرب والشدة والقتال, فنلت: }قل من كان

 عدوا لبيل{ اَلية, قال ابن جرير: قال ماهد: قالت يهود: يا ممد ما نزل جبيل إل بشدة وحرب
 وقتال فإنه لنا عدو, فنل: }قل من كان عدوا لبيل{ اَلية, قال البخاري: قوله تعال: }من كان

 عدوا لبيل{ قال عكرمة جب وميك وإسراف: عبد. إيل: ال, حدثنا عبد ال بن مني سع عبد ال بن
 بكر, حدثنا حيد عن أنس بن مالك, قال: سع عبد ال بن سلم بقدم رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وهو ف أرض يترف فأتى النب صلى ال عليه وسلم فقال: إن سائلك عن ثلث ل يعلمهن إل نب: ما
 أول أشراط الساعة, وما أول طعام أهل النة, وما ينع الوالد إل أبيه أو إل أمه ؟ قال: »أخبن بذه

 جبائيل آنفا« قال: جبيل ؟ قال: »نعم« قال: ذاك عدو اليهود من اللئكة, فقرأ هذه اَلية: }من كان
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 عدوا لبيل فإنه نزله على قلبك{ »وأما أول أشراط الساعة, فنار تشر الناس من الشرق إل الغرب.
 وأما أول طعام يأكله أهل النة, فزيادة كبد الوت, وإذا سبق ماء الرجل ماء الرأة, نزع الولد, وإذا

 سبق ماء الرأة نزعت« قال: أشهد أن ل إله إل ال وأنك رسول ال. يا رسول ال, إن اليهود قوم بت,
 وإنم إن يعلموا بإسلمي قبل أن تسألم يبهتون, فجاءت اليهود, فقال له رسول ال صلى ال عليه

 وسلم: »أي رجل عبد ال بن سلم فيكم ؟« قالوا: خينا وابن خينا وسيدنا وابن سيدنا, قال: »أرأيتم
 إن أسلم« قالوا: أعاذه ال من ذلك, فخرج عبد ال فقال: أشهد أن ل إله إل ال, وأشهد أن ممدا

 رسول ال. قالوا: هو شرنا وابن شرنا وانتقضوه, فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول ال ـ انفرد
 به البخاري من هذا الوجه, وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه, وف صحيح مسلم عن ثوبان
 مول رسول ال صلى ال عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأت ف موضعه إن شاء ال تعال,

 وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو الشهور أن إيل هو ال, وقد رواه سفيان الثوري عن
 خصيف, عن عكرمة, ورواه عبد بن حيد عن إبراهيم بن الكم, عن أبيه, عن عكرمة, ورواه ابن جرير
 عن السي بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن عكرمة أنه قال: إن جبيل

 اسه عبد ال, وميكائيل اسه عبد ال, إيل: ال, ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله
 سواء, وكذا قال غي واحد من السلف كما سيأت قريبا, ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد,

 والكلمة الخرى هي اسم ال, لن كلمة إيل ل تتغي ف الميع فوزانه عبد ال عبد الرحن عبد اللك
 عبد القدوس عبد السلم عبد الكاف عبد الليل, فعبد موجودة ف هذا كله, واختلفت الساء الضاف

 إليها, وكذلك جبائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونو ذلك, وف كلم غي العرب يقدمون الضاف
إليه على الضاف, وال أعلم.

   ث قال ابن جرير, وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبي عمر بن
 الطاب ف أمر النب صلى ال عليه وسلم )ذكر من قال ذلك( حدثن ممد بن الثن, حدثن ربعي بن

 علية, عن داود بن أب هند, عن الشعب, قال: نزل عمر الروحاء, فرأى رجاًل يبتدرون أحجارا يصلون
 إليها, فقال: ما بال هؤلء ؟ قالوا يزعمون أن رسول ال صلى ال عليه وسلم صلى ههنا, قال: فكره
 ذلك, وقال إنا رسول ال صلى ال عليه وسلم أدركته الصلة بواد صلها, ث ارتل فتركه, ث أنشأ

 يدثهم, فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن
 كيف يصدق التوراة, فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا

 منك )قلت( وَل ذلك ؟ قالوا: لنك تغشانا وتأتينا, فقلت : إن آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق
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 التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن, قالوا: ومر رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقالوا: يا ابن
 الطاب, ذاك صاحبكم فالق به, قال: فقلت لم: عند ذلك نشدتكم بال الذي ل إله إل هو, وما
 استرعاكم من حقه, وما استودعكم من كتابه, هل تعلمون أنه رسول ال ؟ قال: فسكتوا, فقال له
 عالهم وكبيهم: أنه قد غلظ عليكم فأجيبوه, قالوا: فأنت عالنا وكبينا فأجبه أنت, قال: أما إذا

 نشدتنا با نشدتنا, فإنا نعلم أنه رسول ال, قلت: ويكم إذا هلكتم, قالوا: إنا ل نلك, قلت: كيف
 ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول ال ول تتبعونه ول تصدقونه ؟ قالوا: إن لنا عدوا من اللئكة وسلما من
 اللئكة, وأنه قرن بنبوته عدونا من اللئكة, قلت: ومن عدوكم, ومن سلمكم ؟ قالوا: عدونا جبيل,
 وسلمنا ميكائيل, قالوا: إن جبائيل ملك الفظاظة والغلظة والعسار والتشديد والعذاب ونو هذا, وإن
 ميكائيل ملك الرحة والرأفة والتخفيف ونو هذا, قال: قلت: وما منلتهما من ربما عز وجل ؟ قالوا:

 أحدها عن يينه واَلخر عن يساره, قال: فقلت: فو الذي ل إله إل هو إنما والذي بينهما لعدو لن
 عاداها, وسلم لن سالهما, وما ينبغي لبائيل أن يسال عدو ميكائيل, وما ينبغي ليكائيل أن يسال
 عدو جبائيل, قال: ث قمت فأتبعت النب صلى ال عليه وسلم, فلحقته وهو خارج من خوخة لبن

 فلن, فقال: »يا ابن الطاب أل أقرئك آيات نزلن قبل« فقرأ علّي }من كان عدوا لبائيل فإنه نزله
 على قلبك بإذن ال{ حت قرأ اَليات, قال: قلت: بأب وأمي أنت يا رسول ال, والذي بعثك بالق لقد

 جئت أنا أريد أن أخبك وأنا أسع اللطيف البي قد سبقن إليك بالب, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو
 سعيد الشج, حدثنا أبو أسامة عن مالد, أنبأنا عامر, قال: انطلق عمر بن الطاب إل اليهود, فقال:

 أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تدون ممدا ف كتبكم ؟ قالوا: نعم, قال: فما ينعكم أن
 تتبعوه ؟ قال: إن ال ل يبعث رسوًل إل جعل له من اللئكة كفًل وإن جبائيل َكِفَل ممدا وهو الذي
 يأتيه, وهو عدونا من اللئكة, وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا, قال: فإن أنشدكم

 بال الذي أنزل التوراة على موسى ما منلتهما عند ال تعال ؟ قالوا: جبيل عن يينه, وميكائيل عن
 شاله, قال عمر: وإن أشهد ما ينلن إل بإذن ال, وما كان ميكائيل ليسال عدو جبائيل, وما كان

 جبائيل ليسال عدو ميكائيل, فبينما هو عندهم إذ مر النب صلى ال عليه وسلم, فقالوا: هذا صاحبك يا
 ابن الطاب, فقام إليه عمر فأتاه, وقدأنزل ال عز وجل: }من كان عدوا ل وملئكته ورسله وجبيل

 وميكائيل فإن ال عدو للكافرين{ وهذان السنادان يدلن على أن الشعب حدث به عن عمر, ولكن فيه
 انقطاع بينه وبي عمر فإنه ل يدرك زمانه, وال أعلم, وقال ابن جبي: حدثنا بشي, حدثنا يزيد بن

 زريع, عن سعيد عن قتادة, قال: ذكر لنا أن عمر بن الطاب انظلق ذات يوم إل اليهود, فلما انصرف
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 ورحبوا به, فقال لم عمر: وأما وال ما جئتكم لبكم ول لرغبة فيكم, ولكن جئت لسع منكم,
 فسألم وسألوه, فقالوا: من صاحب صاحبكم ؟ فقال لم: جبائيل, فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء
 يطلع ممدا على سرنا, وإذا جاء جاء بالرب والسنة, ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل, وكان إذا جاء

 جاء بالصب والسلم, فقال لم عمر: هل تعرفون جبائيل, وتنكرون ممدا صلى ال عليه وسلم ؟
 ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نو النب صلى ال عليه وسلم ليحدثه حديثهم, فوجده قد أنزلت عليه

هذه اَلية: }قل من كان عدوا لبيل فإنه على قلبك بإذن ال{ اَليات.
   ث قال: حدثن الثن, حدثنا آدم, حدثنا أبو جعفر, حدثنا قتادة, قال: بلغنا أن عمر أقبل إل اليهود

 يوما فذكر نوه, وهذا ف تفسي آدم وهو أيضا منقطع, وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر مثل
 هذا أو نوه, وهو منقطع أيضا: وقال ابن أبن حات: حدثنا ممد بن عمار, حدثنا عبد الرحن يعن

 الدشتكي, حدثنا أبو جعفر عن حصي بن عبد الرحن, عن عبد الرحن وهو عبد الرحن بن أب ليلى:
 أن يهوديا لقي عمر بن الطاب, فقال: إن جبائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا, فقال عمر }من كان

 عدوا ل وملئكته ورسله وجبيل وميكال فإن ال عدو الكافرين{ قال: فنلت على لسان عمر رضي
 ال عنه, ورواه عبد بن حيد عن أب النضر هاشم بن القاسم, عن أب جعفر هو الرازي, وقال ابن جرير:
 حدثن يعقوب بن إبراهيم, حدثن هشيم, أخبنا حصي بن عبد الرحن, عن ابن أب ليلى ف قوله تعال:

 }من كان عدوا لبيل{ قال: قالت اليهود للمسلمي: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينل عليكم
 اتبعناكم, فإنه ينل بالرحة والغيث, وإن جبائيل ينل بالعذاب والنقمة, فإنه عدو لنا, قال: فنلت هذه
 اَلية, حدثنا يعقوب, أخبنا هشيم, أخبنا عبد اللك عن عطاء بنحوه, وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر

 عن قتادة ف قوله: }قل من كان عدوا لبيل{ قال: قالت اليهود: إن جبائيل عدو لنا, لنه ينل
 بالشدة والسنة, وإن ميكائيل ينل بالرخاء والعافية والصب, فجبائيل عدو لنا. فقال ال تعال: }من

كان عدوا لبيل{ اَلية.
   وأما تفسي اَلية فقوله تعال: }قل من كان عدوا لبيل{ فإنه نزله على قلبك بإذن ال, أي من

 عادى جبائيل فليعلم أنه الروح المي الذي نزل بالذكر الكيم على قلبك من ال بإذنه له ف ذلك,
 فهو رسول من رسل ال ملكي, ومن عادى رسوًل فقد عادى جيع الرسل, كما أن من آمن برسول
 يلزمه اليان بيمع الرسل, وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بميع الرسل, كما قال تعال:

 }إن الذين يكفرون بال ورسله ويريدون أن يفرقوا بي ال ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض{
 اَليتي, فحكم عليهم بالكفر الحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم, وكذلك من عادى
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 جبائيل فإنه عدو ل, لن جبائيل ل ينل بالمر من تلقاء نفسه وإنا ينل بأمر ربه, كما قال: }وما
 نتنل إل بأمر ربك{ اَلية, وقال تعال: }وإنه لتنيل رب العالي * نزل به الروح المي * على قلبك

 لتكون من النذرين{, وقد روى البخاري ف صحيحه عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: »من عادى ل وليا فقد بارزن بالرب« ولذا غضب ال لبائيل على من عاده, فقال تعال:

 }من كان عدوا لبيل فإنه نزله على قلبك بإذن ال مصدقا لا بي يديه{ أي من الكتب التقدمة:
 }وهدى وبشرى للمؤمني{ أي هدى لقلوبم وبشرى لم بالنة, وليس ذلك إل للمؤمني, كما قال
 تعال: }قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء{ الية: وقال تعال: }وننل من القرآن ما هو شفاء ورحة

 للمؤمني{ اَلية, ث قال تعال: }من كان عدوا ل وملئكته ورسله وجبيل وميكال فإن ال عدو
 الكافرين{ يقول تعال من عادان وملئكت ورسلي, ورسله تشمل رسله من اللئكة والبشر, كما قال
 تعال }ال يصطفى من اللئكة رسًل ومن الناس{. }وجبيل وميكال{ وهذا من باب عطف الاص

 على العام, فإنما دخل ف اللئكة ف عموم الرسل, ث خصصا بالذكر لن السياق ف النتصار لبائيل,
 وهو السفي بي ال وأنبيائه, وقرن معه ميكائيل ف اللفظ, لن اليهود زعموا أن جبائيل عدوهم,

 وميكائيل, وليهم, فأعلمهم ال تعال أن من عادى واحدا منهما فقد عادى اَلخر وعادى ال أيضا,
 ولنه أيضا ينل على أنبياء ال بعض الحيان, كما قرن برسول ال صلى ال عليه وسلم ف ابتداء المر,

 ولكن جبائيل أكثر وهي وظيفته وميكائيل موكل بالنبات والقطر هذا بالدى وهذا بالرزق كما أن
 إسرافيل موكل بالنفخ ف الصور للبعث يوم القيامة, ولذا جاء ف الصحيح أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم كان إذا قام من الليل يقول: »اللهم رب جبائيل وميكائيل وإسرافيل, فاطر السموات والرض,

 عال الغيب والشهادة, أنت تكم بي عبادك فيما كانوا فيه يتلفون, اهدن لا اختلف فيه من الق
 بإذنك, إنك تدي من تشاء إل صراط مستقيم« وقد تقدم ما حكاه البخاري, ورواه ابن جرير عن
 عكرمة وغيه أنه قال, جب, وميك, وإسراف: عبيد, وإيل:ال, وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن

 سنان, حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن سفيان, عن العمش, عن إساعيل بن أب رجاء, عن عمي مول
 ابن عباس, عن ابن عباس, قال: إنا كان قوله جبائيل كقوله عبد ال وعبد الرحن وقيل جب: عبد,

 وإيل: ال. وقال ممد بن إسحاق عن الزهري, عن علي بن السي, قال: أتدرون ما اسم جبائيل من
 أسائكم ؟ قلنا: ل, قال: اسه عبد ال, وكل اسم مرجعه إل إيل فهو إل ال عز وجل. قال ابن أب

 حات: وروي عن عكرمة وماهد والضحاك ويي بن يعمر, نو ذلك. ث قال: حدثن أب حدثنا أحد
 بن أب الواري حدثن عبد العزيز بن عمي قال: اسم جبائيل ف اللئكة خادم ال, قال فحدثت به أبا
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 سليمان الداران فانتفض, وقال: لذا الديث أحب إل من كل شيء ف دفتر كان بي يديه. وف
 جبائيل وميكائيل لغات وقراءات تذكر ف كتب اللغة والقراءات, ول نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إل

 أن يدور فهم العن عليه, أو يرجع الكم ف ذلك إليه, وبال الثقة وهو الستعان, وقوله تعال: }فإن ال
 عدو للكافرين{ فيه إيقاع الظهر مكان الضمر حيث ل يقل: فإنه عدو, بل قال: }فإن ال عدو

للكافرين{ كما قال الشاعر:
 ل أرى الوت يسبق الوت شيءَنّغص الوت ذا الغن والفقيا

 وقال اَلخر:
 ليت الغراب غداة ينعب دائباكان الغراب مقطع الوداج

   وإنا أظهر ل هذا السم ههنا لتقرير هذا العن وإظهاره, وإعلمهم أن من عادى وليا ل فقد عادى
 ال, ومن عادى ال فإن ال عدو له, ومن كان ال عدوه فقد خسر الدنيا واَلخرة, كما تقدم الديث

 »من عادى ل وليا فقد آذنته بالحاربة« وف الديث الخر »إن لثأر لوليائي كما يثأر الليث الرب«
وف الديث الصحيح »من كنت خصمه خصمته«.

 ** َوَلَقْد َأْنَزْلَنآ ِإَلْيَك آَياٍت َبّيَناٍت َوَما َيْكُفُر ِبَهآ ِإّل اْلَفاِسُقوَن *  َأَوُكّلَما َعاَهُدوْا َعْهدا ّنَبَذُه َفِريٌق ّمْنُهم
 َبْل َأْكَثُرُهْم َل ُيْؤِمُنوَن *  َوَلّمآ َجآَءُهْم َرُسوٌل ّمْن ِعنِد الّلِه ُمَصّدٌق ّلَما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ّمَن اّلِذيَن ُأوُتوْا

 اْلِكَتاَب ِكَتاَب الّلِه َوَرآَء ُظُهوِرِهْم َكَأّنُهْم َل َيْعَلُموَن *  َواّتَبُعوْا َما َتْتُلوْا الّشَياِطُي َعَلَى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما
 َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلـِكّن الّشْياِطَي َكَفُروْا ُيَعّلُموَن الّناَس الّسْحَر َوَمآ ُأْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت

 َوَماُروَت َوَما ُيَعّلَماِن ِمْن َأَحٍد َحّتَى َيُقوَل ِإّنَما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَل َتْكُفْر َفَيَتَعّلُموَن ِمْنُهَما َما ُيَفّرُقوَن ِبِه َبْيَن
 اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضآّريَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإّل ِبِإْذِن الّلِه َوَيَتَعّلُموَن َما َيُضّرُهْم َوَل َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموْا

 َلَمِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اَلِخَرِة ِمْن َخَلٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن *  َوَلْو َأّنُهْم آَمُنوْا
واّتَقْوا َلَمُثوَبٌة ّمْن ِعنِد الّلِه َخْيٌر ّلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن 

    قال المام أبو جعفر بن جرير ف قوله تعال: }ولقد أنزلنا إليك آيات بينات{ اَلية, أي أنزلنا إليك يا
 ممد علمات واضحات, دالت على نبوتك, وتلك اَليات هي ماحواه كتاب ال من خفايا علوم

 اليهود, ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بن إسرائيل, والنبأ عما تضمنته كتبهم الت ل
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 يكن يعلمها إل أحبارهم وعلماؤهم وما حّرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم الت كانت ف
 التوراة فأطلع ال ف كتابه الذي أنزل على نبيه ممد صلى ال عليه وسلم, فكان ف ذلك من أمره

 اَليات البينات لن أنصف من نفسه ول يدعها إل هلكها السد والبغي, إذ كان ف فطرة كل ذي
 فطرة صحيحة تصديق من أتى بثل ماجاء به ممد صلى ال عليه وسلم من اَليات البينات الت وصف

 من غي تعلم تعلمه من بشر, ولأخذ شيئا منه عن آدمي, كما قال الضحاك عن ابن عباس }ولقد أنزلنا
 إليك آيات بينات{ يقول: فأنت تتلوه عليهم وتبهم به غدوة وعشية وبي ذلك, وأنت عندهم أمي ل
 تقرأ كتابا, وأنت تبهم با ف أيديهم على وجهه, يقول ال تعال ف ذلك عبة وبيان, وعليهم حجة
 لوكانوا يعلمون. وقال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن

 ابن عباس, قال: قال ابن صوريا القطوين لرسول ال صلى ال عليه وسلم: ياممد, ما جئتنا بشيء
 نعرفه, وما أنزل ال عليك من آية بينة فنتبعك, فأنزل ال ف ذلك من قوله }ولقد أنزلنا إليك آيات

 بينات وما يكفر با إل الفاسقون{ وقال مالك بن الصيف حي بعث رسول ال صلى ال عليه وسلم:
 وذكرهم ما أخذ عليهم من اليثاق وما عهد إليهم ف ممد صلى ال عليه وسلم, وال ما عهد إلينا ف
 ممد, وما أخذ علينا ميثاقا, فأنزل ال تعال }أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم{ وقال السن
 البصري: ف قوله}بل أكثرهم ل يؤمنون{ قال: نعم, ليس ف الرض عهد يعاهدون عليه إل نقضوه

 ونبذوه, يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: ل يؤمنون با جاء به ممد صلى ال عليه وسلم.
 وقال قتادة: نبذه فريق منهم, أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح واللقاء, ومنه
سي اللقيط منبوذا, ومنه سي النبيذ, وهو التمر والزبيب إذا طرحا ف الاء, قال أبو السود الدؤل:

 نظرت إل عنوانه فنبذبتهكنبذك نعًل أخلقت من نعالكا

   قلت: فالقوم ذمهم ال بنبذهم العهود الت تقدم ال إليهم ف التمسك با والقيام بقها, ولذا أعقبهم
 ذلك التكذيب بالرسول البعوث إليهم وإل الناس كافة الذي ف كتبهم نعته وصفته وأخباره, وقد أمروا
 فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته, كما قال تعال: }الذين يتبعون الرسول النب المي الذي يدونه مكتوبا
 عندهم ف التوراة والنيل{ اَلية, وقال ههنا}ولا جاءهم رسول من عند ال مصدق لا معهم{ اَلية,

 أي طرح طائفة منهم كتاب ال الذي بأيديهم ما فيه البشارة بحمد صلى ال عليه وسلم وراء
 ظهورهم, أي تركوها كأنم ل يعلمون ما فيها, وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه, ولذا أرادوا كيدا

 برسول ال صلى ال عليه وسلم وسحروه ف مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تت راعوفة ببئر أروان,
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 وكان الذي تول ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن العصم لعنه ال وقبحه, فأطلع ال على ذلك رسوله
 صلى ال عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه, كما ثبت ذلك مبسوطا ف الصحيحي عن عائشة أم الؤمني

 رضي ال عنها, كما سيأت بيانه. قال السدي }ولا جاءهم رسول من عند ال مصدق لا معهم{ قال:
 لا جاءهم ممد صلى ال عليه وسلم عارضوه بالتوراة, فخاصموه با, فاتفقت التوراة والقرآن, فنبذوا

 التوراة وأخذوا بكتاب آصف, وسحر هاروت وماروت, فلم يوافق القرآن فذلك قوله}كأنم
 ليعلمون{ وقال قتادة ف قوله }كأنم ليعلمون{ قال: إن القوم كانوا يعلمون, ولكنهم نبذوا علمهم
 وكتموه وجحدوا به, وقال العوف ف تفسيه عن ابن عباس ف قوله تعال: }واتبعوا ما تتلوالشياطي{

 اَلية, وكان حي ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الن والنس واتبعوا الشهوات, فلما أرجع ال إل
 سليمان ملكه, وقام الناس على الدين كما كان, وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تت كرسيه,

 وتوف سليمان عليه السلم حدثان ذلك, فظهر النس والن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا: هذا
 كتاب من ال نزل على سليمان فأخفاه عنا, فأخذوا به فجعلوه دينا, فأنزل  ال تعال }ولا جاءهم

 رسول من عند ال مصدق لا معهم{ اَلية واتبعوا الشهوات الت كانت تتلوا الشياطي, وهي العازف
 واللعب وكل شيء يصد عن ذكر ال. وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو أسامة عن
 العمش, عن النهال, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: كان آصف كاتب سليمان, وكان يعلم

 السم العظم, وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تت كرسيه, فلما مات سليمان أخرجته
 الشياطي, فكتبوا بي كل سطرين سحرا وكفرا, وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل با. قال:

 فأكفره جهال الناس وسبوه, ووقف علماء الناس, فلم يزل جهال الناس يسبونه حت أنزل ال على ممد
 صلى ال عليه وسلم }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطي

 كفروا{ وفال ابن جرير: حدثن أبو السائب سلم بن جنادة السوائي, حدثنا أبو معاوية, عن العمش,
 عن النهال, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: كان سليمان عليه السلم إذا أراد أن يدخل اللء

 أو يأت شيئا من نسائه, أعطى الرادة وهي امرأة خاته, فلما أراد ال أن يبتلي سليمان عليه السلم
 بالذي ابتله به, أعطى الرادة ذات يوم خاته, فجاء الشيطان ف صورة سليمان فقال: هات خاتي,

 فأخذه ولبسه, فلما لبسه دانت له الشياطي والن والنس. قال: فجاءها سليمان, فقال لا: هات
 خاتي, فقالت: كذبت لست سليمان, قال: فعرف سليمان أنه بلء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطي,
 فكتبت ف تلك اليام كتبا فيها سحر وكفر, فدفنوها تت كرسي سليمان,ث أخرجوها وقرؤوها على

 الناس وقالوا: إنا كان سليمان يغلب الناس بذه الكتب, قال فبىء الناس من سليمان وكفروه حت
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 بعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم فأنزل عليه}وما كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا{ ث قال ابن
 جرير: حدثنا ابن حيد, حدثنا جرير عن حصي بن عبد الرحن, عن عمران وهو ابن الارث, قال:

 بينما نن عند ابن عباس رضي ال عنهما, إذ جاء رجل فقال له: من أين جئت ؟ قال: من العراق, قال:
 من أية ؟ قال: من الكوقة, قال: فما الب ؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج اليهم ففزع, ث قال:

 ما تقول ل أبا لك ؟ لو شعرنا ما نكحنا نساءه ول قسمنا مياثه, أما إن سأحدثكم عن ذلك, إنه
 كانت الشياطي يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سعها, فإذا ُجّرب منه
 وصدق, كذب معها سبعي كذبة, قال: فتشربا قلوب الناس قال: فأطلع ال عليها سليمان عليه

 السلم, فدفنها تت كرسيه, فلما توف سليمان عليه السلم, قام شيطان الطريق, فقال: هل أدلكم على
 كنه المنع الذي ل كن له مثله ؟ تت الكرسي. فأخرجوه, فقال: هذا سحر, فتناسخها المم حت

 بقاياها ما يتحدث به أهل العراق, فأنزل ال عز وجل }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان وما
 كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا{ اَلية, وروى الاكم ف مستدركه عن أب زكريا العنبي, عن

ممد بن عبد السلم عن إسحق بن إبراهيم عن جرير به.
   وقال السدي ف قوله تعال: }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان{ أي على عهد سليمان,

 قال: كانت الشياطي تصعد إل السماء فتقعد منها مقاعد للسمع, فيستمعون من كلم اللئكة ما
 يكون ف الرض من موت أو غيب أو أمر, فيأتون الكهنة فيخبونم, فتحدث الكهنة الناس فيجدونه

 كما قالوا, فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لم وأدخلوا فيه غيه, فزادوا مع كل كلمة سبعي كلمة, فاكتتب
 الناس ذلك الديث ف الكتب, وفشا ذلك ف بن إسرائيل أن الن تعلم الغيب, فبعث سليمان ف الناس,

 فجمع تلك الكتب فجعلها ف صندوق, ث دفنها تت كرسيه ول يكن أحد من الشياطي يستطيع أن
 يدنو من الكرسي إل احترق, وقال: ل أسع أحدا يذكر أن الشياطي يعلمون الغيب إل ضربت عنقه,
 فلما مات سليمان, وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان, وخلف من بعد ذلك خلف, تثل
 الشيطان ف صورة إنسان ث أتى نفرا من بن إسرائيل فقال لم: هل أدلكم على كن ل تأكلونه أبدا ؟

 قالوا: نعم, قال: فاحفروا تت الكرسي, فذهب معهم وأراهم الكان وقام ناحيته, فقالوا له: فادن,
 فقال: ل ولكنن ههنا ف أيديكم, فإن ل تدوه فاقتلون, فحفروا فوجدوا تلك الكتب, فلما أخرجوها
 قال الشيطان: إن سليمان إنا كان يضبط النس والشياطي والطي بذا السحر ث طار وذهب وفشا ف
 الناس أن سليمان كان ساحرا, واتذت بنو إسرائيل تلك الكتب, فلما جاء ممد صلى ال عليه وسلم
 خاصموه با فذلك حي يقول ال تعال }وما كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا{, وقال الربيع بن
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 أنس: إن اليهود سألوا ممدا صلى ال عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة ل يسألونه عن شيء من
 ذلك إلأنزل ال سبحانه وتعال ما سألوه عنه, فيخصمهم فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم با أنزل ال
 إلينا منا. وإنم سألوه عن السحر وخاصموه به, فأنزل ال عز وجل }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على

 ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا يعلمون الناس السحر{ وإن الشياطي عمدوا إل
 كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء ال من ذلك, فدفنوه تت كرسي ملس سليمان وكان عليه
 السلم ل يعلم الغيب, فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم

 كان سليمان يكتمه ويسد الناس عليه, فأخبهم النب صلى ال عليه وسلم بذا الديث فرجعوا من
 عنده وقد أدحض ال حجتهم, وقال ماهد ف قوله تعال: }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك

 سليمان{ قال: كانت الشياطي تستمع الوحي فما سعوا من كلمة زادوا فيها مائتي مثلها, فأرسل
 سليمان عليه السلم إل ما كتبوا من ذلك, فلما توف سليمان وجدته الشياطي وعلمته الناس وهو

 السحر, وقال سعيد بن جبي: كان سليمان يتتبع ما ف أيدي الشياطي من السحر فيأخذه منهم فيدفنه
 تت كرسيه ف بيت خزانته فلم تقدر الشياطي أن يصلوا إليه فدنت إل النس فقالوا لم أتدرون ما

 العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطي والرياح وغي ذلك ؟ قالوا: نعم, قالوا: فإنه ف بيت خزانته
 وتت كرسيه فاستشار به النس واستخرجوه وعملوا با, فقال أهل الجاز: كان سليمان يعلم بذا

 وهذا سحر فأنزل ال تعال على نبيه ممد صلى ال عليه وسلم براءة سليمان عليه السلم فقال تعال:
 }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا{ وقال ممد بن

 إسحاق بن يسار: عمدت الشياطي حي عرفت موت سليمان بن داود عليه السلم, فكتبوا أصناف
 السحر, من كان يب أن يبلغ كذا فليفعل كذا وكذا حت إذا صنفوا أصناف السحر, جعلوه ف كتاب
 ث ختموه بات على نقش خات سليمان وكتبوا ف عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك

 سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. ث دفنوه تت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بن إسرائيل
 حت أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه قالوا: وال ما كان ملك سليمان إل بذا, فأفشوا السحر ف

 الناس فتعلموه وعلموه, فليس هو ف أحد أكثر منه ف اليهود لعنهم ال, فلما ذكر رسول ال صلى ال
 عليه وسلم فيما نزل عليه من ال سليمان بن داود وعده فيمن عد من الرسلي, قال من كان بالدينة من
 اليهود: أل تعجبون من ممد يزعم أن ابن داود كان نبيا وال ما كان إل ساحرا. وأنزل ال ف ذلك من

 قولم }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا{ اَلية,
 وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا حسي حدثنا الجاج عن أب بكر عن شهر بن حوشب, قال: لا
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 سلب سليمان ملكه كانت الشياطي تكتب السحر ف غيبة سليمان, فكتبت من أراد أن يأت كذا وكذا
 فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا, ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا,
 فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود عليهما السلم من ذخائر
 كنوز العلم ث دفنه تت كرسيه, فلما مات سليمان عليه السلم, قام إبليس لعنه ال خطيبا فقال: ياأيها

 الناس إن سليمان ل يكن نبيا إنا كان ساحرا فالتمسوا سحره ف متاعه وبيوته, ث دلم على الكان
 الذي دفن فيه, فقالوا: وال لقد كان سليمان ساحرا هذا سحره بذا تعبدنا وبذا قهرنا, فقال الؤمنون:
 بل كان نبيا مؤمنا, فلما بعث ال النب ممدا صلى ال عليه وسلم وذكر داود وسليمان فقالت اليهود:
 انظروا إل ممد يلط الق بالباطل, يذكر سليمان مع النبياء إنا كان ساحرا يركب الريح, فأنزل ال

 تعال }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان وما كفر سليمان{ اَلية, وقال ابن جرير: حدثنا
 ممد بن عبد العلى الصنعان, حدثنا العتمر بن سليمان, قال: سعت عمران بن حدير عن أب ملز

 قال: أخذ سليمان عليه السلم من كل دابة عهدا فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه, فزاد
 الناس السجع والسحر, فقالوا: هذا يعمل به سليمان بن داود عليهما السلم, فقال ال تعال: }وما كفر
 سليمان ولكن الشياطي كفروا يعلمون الناس السحر{, وقال ابن أب حات: حدثنا عصام بن رواد حدثنا

 آدم حدثنا السعودي عن زياد مول ابن مصعب عن السن }واتبعوا ما تتلوا الشياطي{ قال: ثلث
 الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة, وقال: حدثنا السن بن أحد حدثنا إبراهيم بن عبد ال بن بشار

 الواسطي حدثن سرور بن الغية عن عباد بن منصور عن السن }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك
 سليمان{ وتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك ف الرض ل يزل با, ولكنه إنا اتبع على
 ملك سليمان, فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف ف هذا القام, ول يفى ملخص القصة والمع بي

 أطرافها وأنه ل تعارض بي السياقات على اللبيب الفهم, وال الادي. وقوله تعال: }واتبعوا ما  تتلوا
 الشياطي على ملك سليمان{ أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب ال
 الذي بأيديهم, ومالفتهم لرسول  ال ممد صلى ال عليه وسلم ما تتلوه الشياطي, أي ما ترويه وتب
 به وتدثه الشياطي على ملك سليمان, وعداه بعلى لنه تضمن تتلو تكذب, وقال ابن جرير »على«
 ههنا بعن ف, أي تتلوا ف ملك سليمان, ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق )قلت( والتضمن أحسن

 وأول, وال أعلم. وقول السن البصري رحه ال وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود ـ صحيح
 ل شك فيه, لن السحرة كانوا ف زمان موسى عليه السلم وسليمان بن داود بعده, كما قال تعال

 }أل تر إل الل من بن إسرائيل من بعد موسى{ اَلية, ث ذكر القصة بعدها وفيها }وقتل داود جالوت
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 وآتاه ال اللك والكمة{ وقال قوم صال وهم قبل إبراهيم الليل عليه السلم لنبيهم صال إنا }أنت
 من السحرين{ أي السحورين على الشهور, وقوله تعال }وما أنزل على اللكي ببابل هاروت

 وماروت وما يعلمان من أحد حت يقول إنا نن فتنة فل تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بي الرء
 وزوجه{ اختلف الناس ف هذا القام, فذهب بعضهم إل أن »ما« نافية أعن الت ف قوله: } وما أنزل
 على اللكي{ قال القرطب: ما نافية ومعطوف على قوله }وما كفر سليمان{ ث قال }ولكن الشياطي
 كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على اللكي{ وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبيل
 وميكائيل فأكذبم ال وجعل قوله }هاروت وماروت{ بدًل من الشياطي, قال: وصح ذلك إما لن
 المع يطلق على الثني كما ف قوله تعال: }فإن كان له إخوة{ أو لكونما لما أتباع أو ذكرا من

 بينهم لتمردها تقدير الكلم عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ث قال: وهذا أول ما
 حلت عليه اَلية وأصح ول يتلفت إل ما سواه, وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوف عن ابن

 عباس ف قوله }وما أنزل على اللكي ببابل{ اَلية, يقول ل ينل ال السحر وبإسناده عن الربيع بن
 أنس ف قوله }وما أنزل على اللكي{ قال: ما أنزل ال عليهما السحر, قال ابن جرير فتأويل اَلية على

 هذا }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان{ من السحر وما كفر سليمان ول أنزل ال السحر
 على اللكي ولكن الشياطي كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت, فيكون قوله ببابل
 هاروت وماروت من الؤخر الذي معناه القدم قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقدي ذلك ؟ قيل

 وجه تقديه أن يقال }واتبعوا ما تتلوا الشياطي على ملك سليمان{ من السحر وما كفر سليمان وما
 أنزل ال السحر على اللكي, ولكن الشياطي كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت,

 فيكون معنيا باللكي جبيل وميكائيل عليهما السلم, لن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن
 ال أنزل السحر على لسان جبيل وميكائيل إل سليمان بن داود فأكذبم ال بذلك, أخب نبيه ممدا

 صلى ال عليه وسلم أن جبيل وميكائيل ل ينل بسحر وبرأ سليمان عليه السلم ما نلوه من السحر,
 وأخبهم أن السحر من عمل الشياطي وأنا تعلم الناس ذلك ببابل, وأن الذين يعلمونم ذلك رجلن:
 اسم أحدها هاروت, واسم اَلخر ماروت, فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجة عن الناس
 وردا عليهم. هذا لفظه بروفه, وقد قال ابن أب حات: حدثت عن عبيد ال بن موسى, أخبنا فضيل بن
 مرزوق عن عطية }وما أنزل على اللكي{ قال: ما أنزل ال على جبيل وميكائيللسحر, قال ابن أب
 حات: وأخبنا الفضل بن شاذان, أخبنا ممد بن عيسى, أخبنا يعلى يعن ابن أسد, أخبنا بكر يعن

 ابن مصعب, أخبنا السن بن أب جعفر: أن عبد الرحن بن أبزى كان يقرؤها }وما أنزل على اللكي
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 داود وسليمان{ وقال أبو العالية: ل ينل عليهما السحر, يقول: علما باليان والكفر, فالسحر من
 الكفر, فهما ينهيان عنه أشد النهي, رواه ابن أب حات, ث شرع ابن جرير ف رد هذا القول, وأن ما

 بعن الذي, وأطال القول ف ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلما ال إل الرض وأذن لما
 ف تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا بعد أن بي لعباده أن ذلك ما ينهى عنه على ألسنة الرسل,

 وادعى أن هاروت وماروت مطيعان ف تعليم ذلك , لنما امتثل ما أمرا به, وهذا الذي سلكه غريب
 جدا, وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلن من الن, كما زعمه ابن حزم, وروى ابن
 أب حات بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها }وما أنزل على اللكي{ ويقول: ها علجان

 من أهل بابل, ووجه أصحاب هذا القول النزال بعن اللق ل بعن الياء كما ف قوله تعال }وما
 أنزل على اللكي{ كما قال تعال: }وأنزل لكم من النعام ثانية أزواج{ }وأنزلنا الديد فيه بأس

 شديد{, }وينل لكم من السماء رزقا{وف الديث »ما أنزل ال داء إل أنزل له دواء« وكما يقال
 »أنزل ال الي والشر« وحكى القرطب عن ابن عباس وابن أبزى والسن البصري أنم قرؤوا }وما

 أنزل على اللكي{ بكسر اللم, قال ابن أبزى: وها داود وسليمان, قال القرطب: فعلى هذا تكون ما
 نافية أيضا, وذهب آخرون إل الوقف على قوله }يعلمون الناس السحر{ وما نافية, قال ابن جرير:

 حدثن يونس, أخبنا ابن وهب, أخبنا الليث عن يي بن سعيد عن القاسم بن ممد وسأله رجل عن
 قول ال }يعلمون الناس السحر وما أنزل على اللكي ببابل هاروت وماروت{ فقال: الرجلن يعلمان
 الناس ما أنزل عليهما ويعلمان الناس ما ل ينل عليهما, فقال القاسم: ما أبال أيتهما كانت. ث روى

 عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال ف هذه القصة: ل أبال أي ذلك كان,
 إن آمنت به, وذهب كثي من السلف إل أنما كانا ملكي من السماء, وأنما أنزل إل الرض, فكان
 من أمرها ما كان, وقد ورد ف ذلك حديث مرفوع رواه المام أحد ف مسنده رحه ال كما سنورده

 إن شاء ال, وعلى هذا فيكون المع بي هذا وبي ما ورد من الدلئل على عصمة اللئكة أن هذين
 سبق ف علم ال لما هذا, فيكون تصيصا لما فل تعارض حينئذ كما سبق ف علمه من أمر إبليس ما
 سبق, وف قوله إنه كان من اللئكة لقوله تعال }وإذ قلنا للملئكة اسجدوا َلدم فسجدوا إل إبليس
 أب{ إل غي ذلك من اَليات الدالة على ذلك, مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف ما

 وقع من إبليس لعنه ال تعال. وقد حكاه القرطب عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب
الحبار والسدي والكلب.
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ذكر الديث الوارد ف ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلم عليه
   قال المام أحد بن حنبل رحه ال تعال ف مسنده: أخبنا يي بن بكي, حدثنا زهي بن ممد عن
 موسى بن جبي عن نافع عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما, أنه سع نب ال صلى ال عليه وسلم:

 »إن آدم عليه السلم لا أهبطه ال إل الرض قالت اللئكة: أي رب }أتعل فيها من يفسد فيها
 ويسفك الدماء ونن نسبح بمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما ل تعلمون{ قالوا: ربنا نن أطوع لك

 من بن آدم, قال ال تعال للملئكة: هلموا ملكي من اللئكة حت نبطهما إل الرض فننظر كيف
 يعملن, قالوا: ربنا هاروت وماروت, فأهبطا إل الرض, ومثلت لما الزهرة امرأة من أحسن البشر,
 فجاءتما فسألها نفسها, فقالت ل وال حت تتكلما بذه الكلمة من الشراك, فقال: وال ل نشرك
 بال شيئا أبدا, فذهبت عنهما ث رجعت بصب تمله فسألها نفسها فقالت: ل وال حت تقتل هذا

 الصب, فقال: ل وال ل نقتله أبدا فذهبت ث رجعت بقدح خر تمله فسألها نفسها, فقالت: ل وال
 حت تشربا هذا المر, فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتل الصب, فلما أفاقا قالت الرأة: وال ما تركتما
 شيئا أبيتماه علي إل قد فعلتماه حي سكرتا, فخيا بي عذاب الدنيا وعذاب اَلخرة, فاختارا عذاب

 الدنيا«. وهكذا رواه أبو حات بن حبان ف صحيحه عن السن ابن سفيان عن أب بكر بن أب شيبة عن
 يي بن بكي ـ به, وهذا حديث غريب من هذا الوجه, ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحي إل

 موسى بن جبي هذا هو النصاري السلمي مولهم الدين الذاء, وروى عن ابن عباس وأب أمامة بن
 سهل بن حنيف ونافع وعبد ال بن كعب بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلم وبكر بن مضر وزهي بن

 ممد وسعيد بن سلمة وعبد ال بن ليعة وعمرو بن الارث ويي بن أيوب, وروى له أبو داود وابن
 ماجه, وذكره ابن أب حات ف كتاب الرح والتعديل, ول يك فيه شيئا من هذا فهو مستور الال,

 وقد تفرد به عن نافع مول ابن عمر عن ابن عمر رضي ال عنهما عن النب صلى ال عليه وسلم, وروى
 له متابع من وجه آخر عن نافع, كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحد حدثنا هشام بن علي بن
 هشام حدثنا عبد ال بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر:
 سع النب صلى ال عليه وسلم يقول: فذكره بطوله وقال أبو جعفر بن جرير رحه ال: حدثنا القاسم,
 أخبنا السي وهو سنيد بن داود صاحب التفسي, أخبنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صال عن

 نافع, قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع انظر طلعت المراء ؟ قلت: ل,
 مرتي أو ثلثا, ث قلت: قد طلعت, قال: ل مرحبا با ول أهًل, قلت سبحان ال نم مسخر سامع
 مطيع, قال: ما قلت لك إل ما سعت من رسول ال صلى ال عليه وسلم أو قال: قال ل رسول ال
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 صلى ال عليه وسلم »إن اللئكة قالت يا رب كيف صبك على بن آدم ف الطايا والذنوب ؟ قال:
 إن ابتليتهم وعافيتكم, قالوا: لو كنا مكانم ما عصيناك, قال: فاختاروا ملكي منكم, قال: فلم يألوا
 جهدا أن يتاروا فاختاروا هاروت وماروت« وهذان أيضا غريبان جدا. وأقرب ما يكون ف هذا أنه
 من رواية عبد ال بن عمر عن كعب الحبار ل عن النب صلى ال عليه وسلم كما قال عبد الرزاق ف
 تفسيه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سال عن ابن عمر عن كعب الحبار قال: ذكرت اللئكة
 أعمال بن آدم وما يأتون من الذنوب, فقيل لم: اختاروا منكم اثني فاختاروا هاروت وماروت, فقال
 لما إن أرسل إل بن آدم رسًل وليس بين وبينكم رسول, انزل ل تشركا ب شيئا ول تزنيا ول تشربا
 المر, قال كعب: فوال ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حت استكمل جيع ما نيا عنه رواه ابن

 جرير من طريقي عن عبد الرزاق به, ورواه ابن أب حات عن أحد بن عصام عن مؤمل عن سفيان
 الثوري به, ورواه ابن جرير أيضا حدثن الثن أخبنا العلى وهو ابن أسد أخبنا عبد العزيز بن الختار

 عن موسى بن عقبة حدثن سال أنه سع عبد ال يدث عن كعب الحبار فذكره, فهذا أصح وأثبت إل
 عبد ال بن عمرمن السنادين التقدمي وسال أثبت ف أبيه من موله نافع, فدار الديث ورجع إل نقل

كعب الحبار عن كتب بن إسرائيل, وال أعلم.

)ذكر اَلثار الواردة ف ذلك عن الصحابة والتابعي رضي ال عنهم أجيعن(
   قال ابن جرير: حدثن الثن حدثنا الجاج أخبنا حاد عن خالد الذاء عن عمي بن سعيد, قال:
 سعت عليا رضي ال عنه يقول: كانت الزهرة امرأة جلية من أهل فارس وإنا خاصمت إل اللكي

 هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إل أن يعلماها الكلم الذي إذا تكلم به أحد يعرج
 به إل السماء فعلماها فتكلمت به, فعرجت إل السماء فمسخت كوكبا وهذا السناد رجاله ثقات

 وهو غريب جدا ـ وقال ابن أب حات: أخبنا الفضل ابن شاذان أخبنا ممد بن عيسى أخبنا إبراهيم
 بن موسى أخبنا معاوية عن خالد عن عمي بن سعيد عن علي رضي ال عنه قال ها ملكان من ملئكة

 السماء, يعن }وما أنزل على اللكي{ روواه الافظ أبو بكر بن مردويه ف تفسيه بسنده عن مغيث
 عن موله جعفر بن ممد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا, وهذا ل يثبت من هذا الوجه. ث رواه من

 طريقي آخرين عن جابر عن أب الطفيل عن علي رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم »لعن ال الزهرة فإنا هي الت فتنت اللكي هاروت وماروت« وهذ أيضا ل يصح وهو منكر

جدا, وال أعلم.
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   وقال ابن جرير: حدثن الثن بن إبراهيم أخبنا الجاج بن منهال حدثنا حاد عن علي بن زيد عن أب
 عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنما قال جيعا: لا كثر بنو آدم وعصوا, دعت اللئكة

 عليهم والرض والبال ربنا ل تهلهم, فأوحى ال إل اللئكة إن أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم
 وأنزلت الشهوة والشيطان ف قلوبم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا أنفسهم ان لو ابتلوا اعتصموا,

 فأوحى ال إليهم أن اختاروا ملكي من أفضلكم, فاختاروا هاروت وماروت, فأهبطا إل الرض
 وأنزلت الزهرة إليهما ف صورة امرأة من أهل فارس يسمونا بيذخت, قال: فوقعا بالطيئة, فكانت

 اللئكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحة وعلما, فلما وقعا بالطيئة استغفروا لن ف
 الرض أل إن ال هو الغفور الرحيم, فخيا بي عذاب الدنيا وعذاب اَلخرة فاختارا عذاب الدنيا. وقال

 ابن أب حات: أخبنا أب أخبنا عبد ال بن جعفر الرقي أخبنا عبيد ال يعن ابن عمرو عن زيد بن أب
 أنيسة عن النهال بن عمرو ويونس بن خباب عن ماهد, قال: كنت نازًل على عبد ال بن عمر ف

 سفر, فلما كان ذات ليلة قال لغلمه: انظر هل طلعت المراء ل مرحبا با ول أهًل ول حياها ال هي
 صاحبة اللكي, قالت اللئكة: يا رب, كيف تدع عصاة بن آدم وهم يسفكون الدم الرام وينتهكون

 مارمك ويفسدون ف الرض ؟ قال إن ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم بثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي
 يفعلون, قالوا: ل, قال: فاختاروا من خياركم اثني, فاختاروا هاروت وماروت, فقال لما: إن

 مهبطكما إل الرض وعاهد إليكما أن ل تشركا ول تزنيا ول تونا, فأهبطا إل الرض وألقى عليهما
 الشهوة, وأهبطت لما الزهرة ف أحسن صورة امرأة, فتعرضت لما فراوداها عن نفسها, فقالت: إن

 على دين ل يصح لحد أن يأتين إل من كان على مثله, قال: وما دينك ؟ قالت الجوسية, قال: الشرك
 هذا شيء ل نقر به, فمكثت عنهما ما شاء ال تعال, ث تعرضت لما فراوداها عن نفسها, فقالت: ما
 شئتما غي أن ل زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا من فأفتضح, فإن أقررتا ل بدين وشرطتما ل أن

 تصعدا ب إل السماء فعلت, فأقرا لا بدينها وأتياها فيما يريان ث صعدا با إل السماء, فلما انتهيا با إل
 السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفي نادمي يبكيان وف الرض نب يدعو بي

 المعتي فإذا كان يوم المعة أجيب فقال: لو أتينا فلنا فسألناه فطلب لنا التوبة, فأتياه فقال: رحكما
 ال كيف يطلب التوبة أهل الرض لهل السماء ؟ قال: إنا قد ابتلينا, قال ائتيان يوم المعة فأتياه,

 فقال: ما أجبت فيكما بشيء ائتيان ف المعة الثانية فأتياه, فقال: اختارا فقد خيتا إن اخترتا معافاة
 الدنيا وعذاب اَلخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم ال, فقال أحدها: إن

 الدنيا ل يض منه إل القليل. وقال اَلخر: ويك إن قد اطعتك ف المر الول فأطعن اَلن إن عذابا
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 يفن ليس كعذاب يبقى. فقال: إننا يوم القيامة على حكم ال فأخاف أن يعذبنا, قال: ل. إن أرجو إن
 علم ال أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مافة عذاب اَلخرة أن ل يمعها علينا, قال: فاختارا عذاب الدنيا

 فجعل ف بكرات من حديد ف قليب ملوءة من نار عاليهما سافلهما ـ وهذ إسناد جيد إل عبد ال بن
 عمر ـ وقد تقدم ف رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صال عن نافع عنه رفعه, وهذا أثبت وأصح

 إسنادا ث هو ـ وال أعلم ـ من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سال عن أبيه.
وقوله: إن الزهرة نزلت ف صورة امرأة حسناء, وكذا ف الروي عن علي فيه غرابة جدا.

   وأقرب ما ورد ف ذلك ما قال ابن أب حات: أخبنا عصام بن رواد, أخبنا آدم, أخبنا أبو حعفر,
 حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي ال عنهما, قال: لا وقع الناس من بعد آدم
 عليهالسلم فيما وقعوا فيه من العاصي والكفر بال, قالت اللئكة ف السماء: يا رب هذا العال الذي

 إنا خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فميا وقعوا فيه, وركبوا الكفر, وقتل النفس, وأكل الال الرام,
 والزنا والسرقة, وشرب المر, فجعلوا يدعون عليهم ول يعذرونم فقيل: إنم ف غيب فلم يعذروهم,
 فقيل لم: اختاروا من أفضلكم ملكي آمرها, وأناها, فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إل الرض

 وجعل لما شهوات بن آدم وأمرها ال أن يعبداه ول يشركا به شيئا ونيا عن قتل النفس الرام وأكل
 الال الرام وعن الزنا والسرقة وشرب المر, فلبثا ف الرض زمانا يكمان بن الناس بالق وذلك ف
 زمن إدريس عليه السلم, وف ذلك الزمان امرأة حسنها ف النساء كحسن الزهرة ف سائر الكواكب,
 وإنما أتيا عليها فخضعا لا ف القول وأراداها على نفسها فأبت إل أن يكون على أمرها وعلى دينها,
 فسألها عن دينها, فأخرجت لما صنما فقالت: هذا أعبده, فقال: ل حاجة لنا ف عبادة هذا, فذهبا
 فغبا ما شاء ال, ث أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك, فذهبا ث أتيا عليها فأراداها على

 نفسها, فلما رأت أنما قد أبيا أن يعبدا الصنم, قالت لما: اختارا أحد اللل الثلث: إما ان تعبدا هذا
 الصنم, وإما أن تقتل هذه النفس, وإما أن تشربا هذه المر, فقال: كل هذا ل ينبغي وأهون هذا شرب
 المر فشربا المر فأخذت فيهما, فواقعا الرأة فخشيا أن يب النسان عنهما فقتله, فلما ذهب عنهما
 السكر وعلما ما وقعا فيه من الطيئة أرادا أن يصعدا إل السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبن ذلك,

 وكشف الغطاء فيما بينهما وبي أهل السماء, فنظرت اللئكة إل ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب
 وعرفوا أنه من كان ف غيب فهو أقل خشية, فجعلوا بعد ذلك يستعفرون لن ف الرض فنل ف ذلك
 }واللئكة يسبحون بمد ربم ويستعفرون لن ف الرض{ فقيل لما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب
 اَلخرة, فقال: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب اَلخرة فل انقطاع له, فاختارا عذاب
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 الدنيا, فجعل ببابل فهما يعذبان, وقد رواه الاكم ف مستدركه مطوًل عن أب زكريا العنبي عن ممد
 بن عبد السلم عن إسحاق بن راهوية عن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة عن أب جعفر الرازي به, ث

قال: صحيح السناد ل يرجاه, فهذا أقرب ما روي ف شأن الزهرة, وال أعلم.
   وقال ابن أب حات: أخبنا أب أخبنا مسلم أخبنا القاسم بن الفضل الذائي أخبنا يزيد يعن الفارسي

 عن ابن عباس: أن أهل ساء الدينا أشرفوا على أهل الرض فرأوهم يعملون بالعاصي, فقالوا: يا رب
 أهل الرض كانوا يعملون بالعاصي, فقال ال: أنتم معي وهم ف غيب عن, فقيل لم: اختاروا منكم
 ثلثة فاختاروا منهم ثلثة على أن يهبطوا إل الرض على أن يكموا بي أهل الرض, وجعل فيهما

 شهوة اَلدميي, فأمروا أن ل يشربوا خرا ول يقتلوا نفسا ول يزنوا ول يسجدوا لوثن, فاستقال منهم
 واحد فأقيل, فأهبط اثنان إل الرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لا: مناهية فهوياها جيعا, ث

 أتيا منلا فاجتمعا عندها فأراداها فقالت لما: ل حت تشربا خري, وتقتل ابن جاري, وتسجدا لوثن,
 فقال: ل نسجد ث شربا من المر ث قتل ث سجدا, فأشرف أهل السماء عليهما, وقالت لما: أخبان

 بالكلمة الت إذا قلتماها طرتا, فأخباها فطارت, فمسخت جرة وهي هذه الزهرة, وأما ها فأرسل
 إليهما لسليمان بن داود فخيها بي عذاب الدنيا وعذاب اَلخرة, فاختارا عذاب الدنيا فهما مناطان

بي السماء والرض, وهذا السياق فيه زيادة كثية وإغراب ونكارة, وال أعلم بالصواب.
   وقال عبد الرزاق: قال معمر قال قتادة والزهري, عن عبيد ال بن عبد ال }وما أنزل على اللكي

 ببابل هاروت وماروت{ كانا ملكي من اللئكة فأهبطا ليحكما بي الناس, وذلك أن اللئكة سخروا
 من حكام بن آدم فحاكمت إليهما امرأة فحافا لا ث ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبي ذلك, ث خيا بي

 عذاب الدنيا وعذاب اَلخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر: قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر
فأخذ عليهما أن ل يعلما أحدا حت يقول إنا نن فتنة فل تكفر.

   وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنما طعنا على أهل الرض ف
 أحكامهم, فقيل لما: إن أعطيت بن آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونن, قال هاروت وماروت:
 ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ث نزلنا لكمنا بالعدل. فقال لما: أنزل فقد أعطيتكما تلك الشهوات

 العشر فاحكما بي الناس, فنل ببابل ديناوند, فكانا يكمان حت إذا أمسيا عرجا فإذا أصبحا هبطا, فلم
 يزال كذلك حت أتتهما امرأة تاصم زوجها فأعجبهما حسنها واسها بالعربية الزهرة, وبالنبطية

 بيدخت, وبالفارسية أناهيد, فقال أحدها لصاحبه: إنا لتعجبن, قال اَلخر: قد أردت أن أذكر لك
 فاستحييت منك, فقال اَلخر: هل لك أن أذكرها لنفسها. قال: نعم, ولكن كيف لنا بعذاب ال ؟ قال
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 اَلخر إنا لنرجو رحة ال. فلما جاءت تاصم زوجها ذكرا إليها نفسها, فقالت: ل حت تقضيا ل على
 زوجي فقضيا لا على زوجها ث واعدتما خربة من الرب يأتيانا فيها فأتياها لذلك, فلما أراد الذي
 يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حت تبان بأي كلم تصعدان إل السماء, وبأي كلم تنلن منها,
 فأخباها فتكلمت فصعدت, فأنساها ال تعال ما تنل به فثبتت مكانا وجعلها ال كوكبا, فكان عبد
 ال بن عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه الت فتنت هاروت وماروت, فلما كان الليل, أرادا أن يصعدا

 فلم يطيقا فعرفا اللكة, فخيا بي عذاب الدنيا وعذاب اَلخرة, فاختارا عذاب الدنيا, فعلقا ببابل وجعل
يكلمان الناس كلمها وهو السحر.

   وقال ابن أب نيح عن ماهد: أما شأن هاروت وماروت فإن اللئكة عجبت من ظلم بن آدم وقد
 جاءتم الرسل والكتب والبينات, فقال لم ربم تعال: اختاروا منكم ملكي أنزلما يكمان ف الرض

 فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت, فقال لما حي أنزلما: أعجبتما من بن آدم من ظلمهم ومعصيتهم
 وإنا تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء وإنكما ليس بين وبينكما رسول, فافعل كذا وكذا ودعا كذا
 وكذا, فأمرها بأمور وناها, ث نزل على ذلك ليس أحد أطوع ل منهما فحكما فعدل, فكانا يكمان
 ف النهار بي بن آدم فإذا أمسيا عرجا فكانا مع اللئكة, وينلن حي يصبحان فيحكمان فيعدلن حت
 أنزلت عليهما الزهرة ف أحسن صورة امرأة تاصم فقضيا عليها, فلما قامت وجد كل واحد منهما ف
 نفسه, فقال أحدها لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت ؟ قال: نعم, فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك,
 فلما رجعت قال: وقضيا لا فأتتهما فكشفا لا عن عورتيهما, وإنا كانت سوآتما ف أنفسهما ول

 يكونا كبن آدم ف شهوة النساء ولذاتا, فلما بلغا ذلك واستحل افتتنا, فطارت الزهرة فرجعت حيث
 كانت, فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لما ول تملهما أجنحتهما, فاستغاثا برجل من بن آدم فأتياه

 فقال: ادع لنا ربك, فقال: كيف يشفع أهل الرض لهل السماء ؟ قال: سعنا ربك يذكرك بي ف
 السماء, فوعدها يوما, وغدا يدعو لما فدعا لما فاستجيب له, فخيا بي عذاب الدنيا وعذاب

 اَلخرة, فنظر أحدها إل صاحبه فقال: أل تعلم أن أفواج عذاب ال ف اَلخرة كذا وكذا ف اللد وف
 الدنيا تسع مرات مثلها ؟ فأمرا أن ينل ببابل فتم عذابما, وزعم أنما معلقان ف الديد مطويان

 يصفقان بأجنحتهما, وقد روي ف قصة هاروت وماروت عن جاعة من التابعي كمجاهد والسدي
 والسن البصري وقتادة وأب العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيهم, وقصها خلق
 من الفسرين من التقدمي والتأخرين, وحاصلها راجع ف تفصيلها إل أخبار بن إسرائيل إذ ليس فيها
 حديث مرفوع صحيح متصل السناد إل الصادق الصدوق العصوم الذي ل ينطق عن الوى, وظاهر
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 سياق القرآن إجال القصة من غي بسط ول إطناب فنحن نؤمن با ورد ف القرآن على ما أراده ال
تعال, وال أعلم بقيقة الال.

   وقد ورد ف ذلك أثر غريب وسياق عجيب ف ذلك, أحببنا أن ننبه عليه, قال المام أبو جعفر بن
 جرير رحه ال تعال: أخبنا الربيع بن سليمان أخبنا ابن وهب أخبنا ابن أب الزناد حدثن هشام بن

 عروة عن أبيه عن عائشة زوج النب صلى ال عليه وسلم أنا قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة
 الندل جاءت تبتغي رسول ال صلى ال عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه

 من أمر السحر ول تعمل به, وقالت عائشة رضي ال عنها لعروة: يا ابن أخت, فرأيتها تبكي حي ل تد
 رسول ال صلى ال عليه وسلم فيشفيها, فكانت تبكي حت إن لرحها, وتقول: إن أخاف أن أكون

 قد هلكت, كان ل زوج فغاب عن فدخلت علّي عجوز فشكوت ذلك إليها, فقالت: إن فعلت ما
 آمرك به فأجعله يأتيك, فلما كان الليل جاءتن بكلبي أسودين فركبت أحدها وركبت اَلخر, فلم
 يكن شي حت وقفنا ببابل وإذا برجلي معلقي بأرجلهما فقال: ما جاء بك ؟ قلت: نتعلم السحر,
 فقال: إنا نن فتنة فل تكفري فارجعي, فأبيت وقلت: ل, قال: فاذهب إل ذلك التنور فبول فيه,

 فذهبت ففزعت ول أفعل فرجعت إليهما فقال: أفعلت ؟ فقلت: نعم, فقال: هل رأيت شيئا ؟ فقلت:
 ل أر شيئا, فقال ل تفعلي ارجعي إل بلدك ول تكفري فأرببت وأبيت, فقال: اذهب إل ذلك التنور

 فبول فيه فذهبت فاقشعررت وخفت, ث رجعت إليهما وقلت: قد فعلت, فقال: فما رأيت ؟ قلت: ل
 أر شيئا, فقال: كذبت ل تفعلي ارجعي إل بلدك, ول تكفري فإنك على رأس أمرك فأرببت وأبيت,
 فقال: اذهب إل التنور فبول فيه, فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا بديد خرج من فذهب ف

 السماء وغاب حت ما أراه, فجئتهما فقلت: قد فعلت, فقال: فما رأيت ؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا
 خرج من فذهب ف السماء وغاب حت ما أراه, فقال: صدقت ذلك إيانك خرج منك اذهب, فقلت

 للمرأة: وال ما أعلم شيئا وما قال ل شيئا, فقالت: بلى ل تريدي شيئا إل كان, خذي هذا القمح
 فابذري, فبذرت وقلت: اطلعي فأطلعت, وقلت: احقلي فأحقلت, ث قلت: افركي فأفركت, ث قلت:
 أيبسي فأيبست, ث قلت: اطحن فأطحنت, ث قلت: اخبزي فأخبزت, فلما رأيت أن ل أريد شيئا إل
 كان سقط ف يدي, وندمت, وال يا أم الؤمني ما فعلت شيئا ول أفعله أبدا, ورواه ابن أب حات عن

 الربيع بن سليمان به مطوًل كما تقدم وزاد بعد قولا ول أفعلها أبدا, فسألت أصحاب رسول ال صلى
 ال عليه وسلم حداثة وفاة رسول ال صلى ال عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون, فما دروا ما يقولون

 لا, وكلهم هاب وخاف أن يفتيها با ل يعلمه إل أنه قد قال لا ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو
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 كان أبواك حيي أو أحدها. قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أب الزناد: وكان هشام
 يقول: عنهم كانوا من أهل الورع والشية من ال ث يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى

أهل حق وتكلف بغي علم, فهذا إسناد جيد إل عائشة رضي ال عنها.
   وقد استدل بذا الثر من ذهب إل ان الساحر له تكن ف قلب العيان لن هذه الرأة بذرت

 واستغلت ف الال. وقال آخرون: بل ليس له قدرة إل على التخييل كما قال تعال }سحروا أعي
 الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم{ وقال تعال: }ييل إليه من سحرهم أنا تسعى{ استدل به

 على أن بابل الذكورة ف القرآن هي بابل العراق ل بابل ديناوند كما قاله السدي وغيه, ث الدليل على
 أنا بابل العراق ما قال ابن أب حات: أخبنا علي بن السي أخبنا أحد بن صال حدثن ابن وهب

 حدثن ابن ليعة ويي بن أزهر عن عمار بن سعد الرادي عن أب صال الغفاري: أن علي بن أب طالب
 رضي ال عنه مر ببابل وهو يسي, فجاء الؤذن يؤذنه بصلة العصر, فلما برز منها أمر الؤذن فأقام

 الصلة, فمل فرغ قال: إن حبيب صلى ال عليه وسلم نان أن أصلي بأرض القبة ونان ان أصلي
 ببابل فإنا ملعونة وقال أبو داود: أخبنا سليمان بن داود أخبنا ابن وهب حدثن ابن ليعة ويي بن

 أزهر عن عمار بن سعد الرادي عن أب صال الغفاري أن عليا مّر ببابل وهو يسي, فجاءه الؤذن يؤذنه
 بصلة العصر, فلما برز منها أمر الؤذن فأقام الصلة, فلما فرغ قال: إن حبيب صلى ال عليه وسلم نان

 أن أصلي ف القبة, ونان أن أصلي بأرض بابل فإنا ملعونة. حدثنا أحد بن صال حدثنا ابن وهب
 أخبن يي بن أزهر وابن ليعة عن حجاج بن شداد عن أب صال الغفاري عن علي بعن حديث

 سليمان بن داود, قال: فلما خرج منها برز, وهذا الديث حسن عند المام أب داود لنه رواه وسكت
 عنه ففيه من الفقه كراهية الصلة بأرض بابل كما تكره بديار ثود الذي نى رسول ال صلى ال عليه

 وسلم عن الدخول إل منازلم إل أن يكونوا باكي. قال أصحاب اليئة: وبعد ما بي بابل وهي من
 إقليم العراق عن البحر اليحط الغرب, ويقال له أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طوًل, وأما
 عرضها وهو بعد ما بينها وبن وسط الرض من ناحية النوب, وهو السامت لط الستواء اثنان

وثلثون درجة, وال أعلم.
   وقوله تعال: }وما يعلمان من أحد حت يقول إنا نن فتنة فل تكفر{ قال أبو جعفر الرازي, عن

 الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاها اَلت يريد السحر نياه أشد النهي وقال
 له: إنا نن فتنة فل تكفر, وذلك أنما علما الي والشر والكفر واليان, فعرفا أن السحر من الكفر,
 قال: فإذا أب عليهما أمراه يأت مكان كذا وكذا, فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه, فإذا تعلمه خرج منه
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 النور, فنظر إليه ساطعا ف السماء فيقول: يا حسرتاه, يا ويله ماذا صنع, وعن السن البصري أنه قال ف
 تفسي هذه اَلية: نعم انزل اللكان بالسحر ليعلما الناس البلء الذي أراد ال أن يبتلي به الناس, فأخذ
 عليهما اليثاق أن ل يعلما أحدا حت يقول: إنا نن فتنة فل تكفروا, رواه ابن أب حات, وقال قتادة:

 كان أخذ عليهما ان ل يعلما أحدا حت يقول: إنا نن فتنة أي بلء ابتلينا به فل تكفر. وقال السدي:
 إذا أتاها إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: ل تكفر إنا نن فتنة, فإذا أب قال له: ائت هذا الرماد فبل

 عليه, فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حت يدخل السماء وذلك اليان, وأقبل شيء أسود كهيئة
 الدخان حت يدخل ف مسامعه, وكل شيء, وذلك غضب ال, فإذا أخبها بذلك علماه السحر, فذلك

 قول ال تعال: }وما يعلمان من أحد حت يقول إنا نن فتنة فل تكفر{ اَلية, وقال سنيد عن حجاج
 عن ابن جريج ف هذه اَلية: ل يترىء على السحر إل كافر, وأما الفتنة فهي الحنة والختيار, ومنه

قول الشاعر:
 وقد فت الناس ف دينهموخلى ابن عفان شرا طويًل

   وكذلك قوله تعال إخبارا عن موسى عليه السلم حيث قال }إن هي إل فتنتك{ أي ابتلؤك
 واختبارك وامتحانك }تضل با من تشاء وتدي من تشاء{ وقد استدل بعضهم بذه اَلية على تكفي
 من تعلم السحر, واستشهد له بالديث الذي رواه الافظ أبو بكر البزار, حدثنا مد بن الثن, أخبنا
 أبو معاوية عن العمش, عن إبراهيم عن هام عن عبد ال قال: »من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه با
 يقول, فقد كفر با أنزل على ممد صلى ال عليه وسلم« وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر, وقوله

 تعال: }فيتعلمون منهما ما يفرقون به بي الرء وزوجه{ أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم
 السحر وما يتصرفون به فيما يتصرفون من الفاعيل الذمومة ما إنم ليفرقون به بي الزوجي, مع ما

 بينهما من اللطة والئتلف, وهذا من صنيع الشياطي, كما رواه مسلم ف صحيحه من حديث
 العمش عن أب سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال:

 »إن الشيطان ليضع عرشه على الاء ث يبعث سراياه ف الناس, فأقربم عنده منلة أعظمهم عنده فتنة,
 وييء أحدهم فيقول: ما زلت بفلن حت تركته وهو يقول كذا وكذا, فيقول إبليس: ل وال ما

 صنعت شيئا! وييء أحدهم فيقول: ما تركته حت فرقت بينه وبي أهله قال: فيقر به ويدنيه ويلتزمه
 ويقول: نعم أنت« وسبب التفريق بي الزوجي بالسحر ما ييل إل الرجل أو الرأة من اَلخر من سوء
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 منظر أو خلق أو نو ذلك أو عقد أو بغضه أو نو ذلك من السباب القتضية للفرقة, والرء عبارة عن
الرجل وتأنيثه امرأة ويثن كل منهما ول يمعان وال اعلم.

   وقوله تعال }وما هم بضارين به من أحد إل بإذن ال{ قال سفيان الثوري: إل بقضاء ال, وقال
 ممد بن إسحاق: إل بتخلية ال بينه وبي ما أراد, وقال السن البصري }وما هم بضارين به من أحد

 إل بإذن ال{ قال: نعم, من شاء ال سلطهم عليه, ومن ل يشأ ال ل يسلط ول يستطيعون من أحد إل
 بإذن ال, كما قال ال تعال. وف رواية عن السن أنه قال: ل يضر هذا السحر إل من دخل فيه, وقوله

 تعال: }ويتعلمون ما يضرهم ول ينفعهم{ أي يضرهم ف دينهم وليس له نفع يوازي ضرره }ولقد
 علموا لن اشتراه ماله ف اَلخرة من خلق{ أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة

 الرسول صلى ال عليه وسلم لن فعل فعلهم, ذلك أنه ما له ف اَلخرة من خلق, قال ابن عباس
 وكمجاهد والسدي: من نصيب, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له ف اَلخرة من جهة عند
 ال, وقال عبد الرزاق, وقال السن: ليس له دين, وقال سعد عن قتادة }ما له ف اَلخرة من خلق{

 قال: ولقد علم أهل الكتاب فيم عهد ال إليهم أن الساحر ل خلق له ف اَلخرة, وقوله تعال }ولبئس
 ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أنم آمنوا واتقوا لثوبة من عند ال خي لو كانوا يعلمون{
 يقول تعال: }ولبئس{ البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن اليان ومتابعة الرسول لو كان لم
 علم با وعظوا به }ولو أنم آمنوا واتقوا لثوبة من عند ال خي{ أي ولو أنم آمنوا بال ورسله واتقوا
 الحارم لكان مثوبة ال على ذلك خيا لم ما استخاروا لنفسهم ورضوا به كما قال تعال: }وقال

الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب ال خي لن آمن وعمل صالا ول يلقاها إل الصابرون{.
   وقد استدل بقوله }ولو أنم آمنوا واتقوا{ من ذهب إل تكفي الساحر, كما هو رواية عن المام

 أحد بن حنبل وطائفة من السلف, وقيل: بل ل يكفر, ولكن حده ضرب عنقه, لا رواه الشافعي وأحد
 بن حنبل, قال: أخبنا سفيان, هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار, أنه سع بالة بن عبدة يقول: كتب
 عمر بن الطاب رضي ال عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال: فقتلنا ثلث سواحر وقد أخرجه

 البخاري ف صحيحه أيضا, وهكذا صح أن حفصة أم الؤمني سحرتا جارية لا, فأمرت با, فقتلت,
 قال المام أحد بن حنبل: صح عن ثلثة من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم ف قتل الساحر. وروى
 الترمذي من حديث اساعيل بن مسلم عن السن عن جندب الزدي أنه قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم: »حد الساحر ضربه بالسيف« ث قال: ل نعرفه مرفوعا إل من هذا الوجه, وإساعيل بن
 مسلم يضعف ف الديث, والصحيح عن السن عن جندب موقوفا قلت. قد رواه الطبان من وجه
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 آخر عن السن عن جندب مرفوعا. وال أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة: كان
 عنده ساحر يلعب بي يديه فكان يضرب رأس الرجل ث يصيح به فيد إليه رأسه, فقال الناس: سبحان

 ال ييي الوتى, ورآه رجل من صالي الهاجرين , فلما كان الغد جاء مشتمًل على سيفه وذهب يلعب
 لعبه ذلك, فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر, وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه, وتل قوله
 تعال: }أتأتون السحر وأنتم تبصرون{, فغضب الوليد إذ ل يستأذنه ف ذلك, فسجنه ث أطلقه, وال

 أعلم. وقال المام أبو بكر اللل: أخبنا عبد ال بن أحد بن حنبل, حدثن أب أخبنا يي بن سعيد,
 حدثن أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض المراء رجل يلعب فجاء جندي مشتمًل على سيفه
 فقتله, قال: أراه كان ساحرا, وحل الشافعي رحه ال قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا وال

أعلم.
   )فصل( حكى أبو عبد ال الرازي ف تفسيه عن العتزلة أنم أنكروا وجود السحر, قال: وربا كفروا
 من اعتقد وجوده, قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطي ف الواء ويقلب النسان

 حارا, والمار إنسانا إل أنم قالوا: إن ال يلق الشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات
 العينة فأما أن يكون الؤثر ف ذلك هو الفلك والنجوم, فل, خلفا للفلسفة والنجمي والصابئة, ث

 استدل على وقوع السحر وأنه بلق ال تعال بقوله تعال: }وما هم بضارين به من أحد إل بإذن ال{
 ومن الخبار بأن رسول ال صلى ال عليه وسلم سحر, وأن السحر عمل فيه وبقصة تلك الرأة مع
 عائشة رضي ال عنها وما ذكرت تلك الرأة من إتيانا بابل وتعلمها السحر قال: وبا يذكر ف هذا

الباب من الكايات الكثي, ث قال بعد هذا.
   )السألة الامسة( ف أن العلم بالسحر ليس بقبيح ول مظور ـ اتفق الحققون على ذلك لن العلم

 لذاته شريف, وأيضا لعموم قوله تعال: }قل هل يستوي الذي يعلمون والذين ل يعلمون{ ولن السحر
 لو ل يكن يعلم لا أمكن الفرق بينه وبي العجزة والعلم بكون العجز معجزا واجب, وما يتوقف

 الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تصيل العلم بالسحر واجبا, وما يكون واجبا, فكيف
 يكون حراما وقبيحا ؟ هذا لفظه بروفه ف هذه السألة, وهذا الكلم فيه نظر من وجوه أحدها قوله:
 العلم بالسحر ليس بقبيح عقًل, فمخالفوه من العتزلة ينعون هذا, وإن عن أنه ليس بقبيح شرعا, ففي

 هذه اَلية الكرية تبشيع لتعلم السحر, وف الصحيح »من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر با أنزل على
 ممد«, وف السنن »من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر« وقوله: ول مظور, اتفق الحققون على

 ذلك, كيف ل يكون مظورا مع ما ذكرناه من اَلية والديث واتفاق الحققي يقتضي أن يكون قد
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 نص إل هذه السألة أئمة العلماء أوأكثرهم وأين نصوصهم على ذلك ؟ ث إدخاله ف علم السحر ف
 عموم قوله تعال: }قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون{ فيه نظر, لن هذه اَلية إنا دلت

 على مدح العالي العلم الشرعي ول قلت إن هذا منه ث ترقية إل وجوب تعلمه إنه ل يصل العلم
 بالعجز ِإل به ضعيف بل فاسد, لن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلة والسلم هي القرآن العظيم

 الذي ل يأتيه الباطل من بي يديه ول من خلفه تنيل من حكيم حيد. ث ِإن العلم بأنه معجزة ل يتوقف
 على علم السحر أصًل, ث من العلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعي وأئمة السلمي وعامتهم, كانوا

يعلمون العجز, ويفرقون بينه وبي غيه, ول يكونوا يعلمون السحر ول تعلموه ول علموه, وال أعلم.
   ث ذكر أبو عبد ال الرازي, أن أنواع السحر ثانية )الول( سحر الكذابي والكشدانيي, الذين كانوا

 يعبدون الكواكب السبعة التحية, وهي السيارة, وكانوا يعتقدون أنا مدبرة العال, وأنا تأت بالي
 والشر, وهم الذين بعث ال إليهم إبراهيم الليل صلى ال عليه وسلم مبطًل لقالتهم وردا لذهبهم, وقد

 استقصى ف )كتاب السر الكتوم, ف ماطبة الشمس والنجوم( النسوب إليه, كما ذكرها القاضي ابن
 خلكان وغيه, ويقال أنه تاب منه, وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة, ل على سبيل العتقاد,

 وهذا هو الظنون به ِإل أنه ذكر فيه طريقهم ف ماطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون
وما يلبسونه وما يتمسكون به.

   قال )والنوع الثان( سحر أصحاب الوهام والنفوس القوية, ث استدل على أن الوهم له تأثي بأن
 النسان يكنه أن يشي على السر الوضوع على وجه الرض, ول يكنه الشي عليه ِإذا كان مدودا

 على نر أو نوه, قال: وكما أجعت الطباء على ني الرعوف عن النظر ِإل الشياء المر, والصروع
 إل الشياء القوية اللمعان أو الدوران, وما ذلك إل لن النفوس خلقت مطيعة للوهام. قال: وقد اتفق

 العقلء على أن الصابة بالعي حق ـ وله أن يستدل على ذلك با ثبت ف الصحيح أن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم قال: »العي حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العي« ـ قال فإذا: عرفت هذا

 فنقول النفس الت تفعل هذه الفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغن ف هذه الفاعيل عن الستعانه
 باَللت والدوات, وقد تكون ضعيفة فتحتاج ِإل الستعانة بذه اَللت, وتقيقه أن النفس ِإذا كانت

 متعلية عن البدن شديدة النذاب إل عال السماوات صارت كأنا روح من الوراح السماوية, فكانت
 قوية على التأثي ف مواد هذا العال, وِإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بذه الذات البدنية, فحينئذ ل

 يكون لا تأثي البتة ِإل ف هذا البدن, ث أرشد إل مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء, والنقطاع عن الناس
 والرياء }قلت{ وهذا الذي يشي إليه هو التصرف بالال, وهو على قسمي, تارة تكون حاًل صحيحة
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 شرعية يتصرف با فيما أمر ال ورسوله صلى ال عليه وسلم, ويترك ما نى ال ورسوله صلى ال عليه
 وسلم, فهذه الحوال مواهب من ال تعال وكرامات للصالي من هذه المة ول يسمى هذا سحرا ف

 الشرع. وتارة تكون الال فاسدة ل يتثل صاحبها ما أمر ال ورسوله صلى ال عليه وسلم, ول يتصرف
 با ف ذلك, فهذه حال الشقياء الخالفي للشريعة ول يدل إعطاء ال ِإياهم هذه الحوال على مبته

 لم, كما أن الدجال له من الوارق للعادات ما دلت عليه الحاديث الكثية مع أنه مذموم شرعا لعنه
 ال, وكذلك من شابه من مالفي الشريعة الحمدية على صاحبها أفضل الصلة والسلم, وبسط هذا

يطول جدا وليس هذا موضعه.
   قال )والنوع الثالث( من السحر, الستعانة بالرواح الرضية وهم الن خلفا للفلسفة والعتزلة وهم

 على قسمي: مؤمنون, وكفار وهم الشياطي, وقال: واتصال النفوس الناطقة با أسهل من اتصالا
 بالرواح السماوية لا بينها من الناسبة والقرب, ث إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن

 التصال بذه الرواح الرضية يصل با أعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد, وهذا النوع هو
السمى بالعزائم وعمل التسخي.

   قال )النوع الرابع( من السحر التخيلت والخذ بالعيون والشعبذة, ومبناه على أن البصر قد يطىء
 ويشتغل بالشيء العي دون غيه أل ترى ذا الشعبذة الاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به

 ويأخذ عيونم إليه حت ِإذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديث ونوه عمل شيئا آخر عمًل
 بسرعة شديدة, وحينئذ يظهر لم شيء آخر غي ما انتظروه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ول يتكلم

 با يصرف الواطر ِإل ضد ما يريد أن يعلمه, ول تتحرك النفوس والوهام ِإل غي ما يريد إخراجه,
 لفطن الناظرون لكل ما يفعله )قال( وكلما كانت الحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع اللل

 أشد, كان العمل أحسن مثل أن يلس الشعبذ ف موضع مضيء جدا أو مظلم فل تقف القوة الناظرة
على أحوالا والالة هذه.

   )قلت( وقد قال بعض الفسرين: ِإن سحر السحرة بي يدي فرعون ِإنا كان من باب الشعبذة ولذا
 قال تعال: }فلما ألقوا سحروا أعي الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم{ وقال تعال: }ييل إليه

من سحرهم أنا تسعى{ قالوا: ول تكن تسعى ف نفس المر, وال أعلم.
   )النوع الامس من السحر(: العمال العجيبة الت تظهر من تركيب آلت مركبة على النسب الندسية

 كفارس على فرس ف يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غي أن يسه أحد ـ
 ومنها الصور الت تصورها الروم والند حت ل يفرق الناظر بينهما وبي النسان حت يصورونا ضاحكة
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 وباكية, ِإل أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل, قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا
 القبيل )قلت( يعن ما قاله بعض الفسرين: إنم عمدوا إل تلك البال والعصي فحشوها زئبقا فصارت

 تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إل الرائي أنا تسعى باختيارها قال الرازي: ومن هذا الباب
 تركيب صندوق الساعات, ويندرج ف هذا الباب علم جر الثقال باَللت الفيفة قال: وهذا ف

 القيقة ل ينبغي أن يعد من السحر لن لا أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. )قلت( ومن
 هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم با يرونم إياه من النوار كقضية قمامة الكنيسة الت لم ببلد

 القدس, وما يتالون به من إدخال النار خفية إل الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على
 العوام منهم. وأما الواص فهم معترفون بذلك, ولكن يتأولون أنم يمعون شل أصحابم على دينهم
 فيون ذلك سائغا لم. وفيهم شبهة على الهلة الغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع

 الحاديث ف الترغيب والترهيب فيدخلون ف عداد من قال رسول ال صلى ال عليه وسلم فيهم: »من
 كذب علّي متعمدا فليتبّوأ مقعده من النار« وقوله: »حدثوا عن ول تكذبوا علّي فإنه من يكذب علّي

 يلج النار« ث ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سع صوت طائر حزين الصوت ضعيف
 الركة فإذا سعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي ف وكره من ثر الزيتون ليتبلغ به, فعمد هذا الراهب ِإل
 صنعة طائر على شكله وتوصل ِإل أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت الطائر
 وانقطع ف صومعة ابتناها وزعم أنا على قب بعض صاليهم وعلق على ذلك الطائر ف مكان منها فِإذا
 كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فيدخل الريح إل داخل هذه الصورة, فيسمع صوتا كل طائر ف
 شكله أيضا, فتأت الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيا, فل ترى ف النصارى إل ذلك الزيتون ف هذه
 الصومعة ول يدرون ما سببه, ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القب, عليهم لعائن

ال التتابعة إل يوم القيامة.
   )قال الرازي: النوع السادس من السحر( الستعانة بواص الدوية يعن ف هذا الطعمة والدهانات

 قال: واعلم أنه ل سبيل إل إنكار الواص فإن تأثي الغناطيس مشاهد. )قلت( يدخل ف هذا القبيل كثي
 من يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بذه الواص مدعيا أنا أحوال له من مالطة النيان ومسك

اليات إل غي ذلك من الحالت.
   قال )النوع السابع من السحر( التعليق للقلب, وهو أن يدعي الساحر أنه عرف السم العظم وأن
 الن يطيعونه وينقادون له ف أكثر المور فِإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز

 اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل ف نفسه نوع من الرعب والخافة فإذا ما حصل الوف ضعفت
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 القوى الساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. )قلت( هذا النمط يقال له التنبلة وِإنا يروج
 على ضعفاء العقول من بن آدم.وف علم الفراسة ما يرشد إل معرفة العقل من ناقصه فإذا كان التنبل

حاذقا ف علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيه.
   قال )النوع الثامن من السحر( السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع ف الناس
 )قلت( النميمة على قسمي تارة تكون على وجه التحريش بي الناس وتفريق قلوب الؤمني فهذا حرام
 متفق عليه, فأما إن كانت على وجه الصلح بي الناس وائتلف كلمة السلمي كما جاء ف الديث

 »ليس بالكذاب من ينم خيا« أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بي جوع الكفرة, فهذا أمر
 مطلوب كما جاء ف الديث »الرب خدعة«, وكما فعل نعيم بن مسعود ف تفريق كلمة الحزاب

 وبن قريظة: جاء إل هؤلء فنمى إليهم عن هؤلء كلما, ونقل من هؤلء إل أولئك شيئا آخر, ث لم
بي ذلك فتناكرت النفوس وافترقت, وإنا يذو على مثل هذا الذكاء ذو البصية النافذة وال الستعان.
   ث قال الرازي: فهذه جلة الكلم ف أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه, )قلت( وِإنا أدخل كثيا
 من هذه النواع الذكورة ف فن السحر للطافة مداركها لن السحر ف اللغة عبارة عما لطف وخفي

 بسببه, ولذا جاء ف الديث »إن من البيان لسحرا«, وسي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل,
 والسحر: الرئة, وهي مل الغذاء وسيت بذلك لفائها ولطف ماريها إل أجزاء البدن وغضونه, كما

 قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الوف. وقالت عائشة رضي ال عنها:
 توف رسول ال صلى ال عليه وسلم بي سحري ونري, وقال تعال: }سحروا أعي الناس{ أي أخفوا

عنهم علمهم, وال أعلم.
   وقال أبو عبد ال القرطب: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يلق ال عنده ما يشاء خلفا للمعتزلة
 وأب إسحاق السفراين من الشافعية حيث قالوا: إنه تويه وتييل قال ومن السحر ما يكون بفة اليد

 كالشعوذة, والشعوذي البيد لفة سيه, قال ابن فارس: وليست هذه الكلمة من كلم أهل البادية, قال
 القرطب: ومنه ما يكون كلما يفظ ورقى من أساء ال تعال وقد يكون من عهود الشياطي ويكون

 أدوية وأدخنة وغي ذلك, قال: وقوله عليه السلم: »إن من البيان لسحرا« يتمل أن يكون مدحا كما
 تقول طائفة, ويتمل أن يكون ذما للبلغة قال: وهذا أصح, قال لنا تصوب الباطل حت توهم السامع

 أنه حق كما قال عليه الصلة والسلم: »فلعل بعضكم أن يكون ألن بجته من بعض فأقضي له«
الديث.
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   )فصل( وقد ذكر الوزير أبو الظفر يي بن ممد ابن هبية رحه ال ف كتابه)الشراف على مذاهب
 الشراف( بابا ف السحر فقال: أجعوا على أن السحر له حقيقة إل أبا حنيفة فإنه قال: ل حقيقة له

 عنده واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله, فقال أبو حنيفة ومالك وأحد يكفر بذلك. ومن أصحاب
 أب حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فل يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر, وكذا
 من اعتقد أن الشياطي تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحه ال: إذا تعلم السحر قلنا له صف

 لنا سحرك فِإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إل الكواكب السبعة وأنا
 تفعل ما يلتمس منها فهو كافر, وإن كان ليوجب الكفر فِإن اعتقد إباحته فهو كافر, قال ابن هبية:
 وهل يقتل بجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحد نعم, وقال الشافعي وأبو حنيفة: ل فأما إن قتل

 بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحد. وقال أبو حنيفة: يقتل حت يتكرر منه ذلك أو يقر
 بذلك ف حق شخص معي, وإذا قتل فِإنه يقتل حدا عندهم إل الشافعي فِإنه قال: يقتل والالة هذه
 قصاصا قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحد ف الشهور عنهم: ل

 تقبل, وقال الشافعي وأحد ف الرواية الخرى تقبل, وأما ساحر أهل الكتاب فعند أب حنيفة أنه يقتل
 كما يقتل الساحر السلم, وقال مالك وأحد والشافعي: ليقتل يعن لقصة لبيد بن العصم واختلفوا ف

 السلمة الساحرة فعند أب حنيفة أنا ل تقتل ولكن تبس, وقال الثلثة حكمها حكم الرجل, وال أعلم.
 وقال أبو بكر اللل: أخبنا أبو بكر الروزي قال: قرأ على أب عبد ال ـ يعن أحد بن حنبل ـ عمر

 ابن هارون أخبنا يونس عن الزهري: قال يقتل ساحر السلمي ول يقتل ساحر الشركي لن رسول
 ال صلى ال عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطب عن مالك رحه ال, أنه

 قال ف الذمي يقتل إن قتل سحره, وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتي ف الذمي إذا سحر:
 إحداها أنه يستتاب فِإن أسلم وِإل قتل, والثانية أنه يقتل وإن أسلم, وأما الساحر السلم فِإن تضمن

 سحره كفرا كفر عند الئمة الربعة وغيهم لقوله تعال: }وما يعلمان من أحد حت يقول: إنا نن
 فتنة فل تكفر{. لكن قال مالك إذا ظهر عليه ل تقبل توبته لنه كالزنديق فِإن تاب قبل أن يظهر عليه

 وجاءنا تائبا قبلناه, فإن قتل سحره قتل قال الشافعي: فإن قال ل أتعمد القتل فهو مطىء تب عليه
الدية.

   )مسألة( وهل يسئل الساحر حًل لسحره فأجاز سعيد بن السيب فيما نقله عنه البخاري, وقال عامر
 الشعب: ل بأس بالنشرة وكره ذلك السن البصري, وف الصحيح عن عائشة أنا قالت: يارسول ال

 هل تنشرت, فقال: »أما ال فقد شفان وخشيت أن أفتح على الناس شرا« وحكى القرطب عن وهب:
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 أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بي حجرين ث تضرب بالاء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب
 منها السحور ثلث حسوات ث يغتسل بباقيه فِإنه يذهب ما به, وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته

 )قلت( أنفع ما يستعمل لذهاب السحر ما أنزل ال على رسوله ف ذهاب ذلك وها العوذتان, وف
الديث »ل يتعوذ التعوذ بثلهما« وكذلك قراءة آية الكرسي فإنا مطردة للشياطي.

 ** َياَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َل َتُقوُلوْا َراِعَنا َوُقوُلوْا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوْا َوِللَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم *  ّما َيَوّد اّلِذيَن
 َكَفُروْا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَل اْلُمْشِرِكَي َأن ُيَنّزَل َعَلْيُكْم ّمْن َخْيٍر ّمن ّرّبُكْم َوالّلُه َيْخَتّص ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشآُء
 َوالّلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم    نى ال تعال عباده الؤمني أن يتشبهوا بالكافرين ف مقامهم وفعالم, وذلك
 أن اليهود كانوا يعانون من الكلم ما فيه تورية لا يقصدونه من التنقيص, عليهم لعائن ال فإذا أرادوا أن

 يقولوا اسع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعال: }من الذين هادوا يرفون الكلم عن
 مواضعه ويقولون سعنا وعصينا واسع غي مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا ف الدين ولو أنم قالوا
 سعنا وأطعنا واسع وانظرنا لكان خيا لم وأقوم, ولكن لعنهم ال بكفرهم فل يؤمنون إل قليًل{,

 وكذلك جاءت الحاديث بالخبار عنهم بأنم كانوا إذا سلموا إنا يقولون السام عليكم, والسام هو
 الوت, ولذا أمرنا أن نرد عليهم بـ »وعليكم«, وِإنا يستجاب لنا فيهم ول يستجاب لم فينا,

 والغرض أن ال تعال نى الؤمني عن مشابة الكافرين قوًل وفعًل, فقال }ياأيها الذين آمنوا لتقولوا
 راعنا وقولوا انظرنا واسعوا وللكافرين عذاب أليم{. وقال المام أحد: أخبنا أبو النضر أخبنا عبد

 الرحن بن ثابت أخبنا حسان بن عطية, عن أب منيب الرشي عن ابن عمر رضي ال عنهما, قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »بعثت بي يدي الساعة بالسيف حت يعبد ال وحده ل شريك له,

 وجعل رزقي تت ظل رمي, وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم«.
 وروى أبو داود عن عثمان بن أب شيبة عن أب شيبة عن أب النضي هاشم أخبنا ابن القاسم به »من
 تشبه بقوم فهو منهم« ففيه دللة على: النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار ف أقوالم

 وأفعالم ولباسهم وأعيادهم وعباداتم وغي ذلك من أمورهم الت ل تشرع لنا ول نقر عليها. وقال ابن
 أب حات: أخبنا أب أخبنا نعيم بن حاد أخبنا عبد ال بن البارك أخبنا مسعر عن معن وعون أو
 أحدها أن رجًل أتى عبد ال بن مسعود فقال اعهد إل, فقال: إذا سعت ال يقول: }ياأيها الذين

 آمنوا{ فأرعها سعك فإنه خي يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال العمش عن خيثمة قال ما تقرؤون ف
 القرآن }ياأيها الذين آمنوا{ فِإنه ف التوراة ياأيها الساكي. وقال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب
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 ممد عن سعيد بن جبي أو عكرمة عن ابن عباس }راعنا{ أي أرعنا سعك. وقال الضحاك: عن ابن
 عباس }ياأيها الذين آمنوا ل تقولوا راعنا{ قال: كانوا يقولون للنب صلى ال عليه وسلم: أرعنا سعك
 وإنا راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن أب حات وروي عن أب العالية وأب مالك والربيع بن أنس, وعطية
 العواف وقتادة نو ذلك, وقال ماهد: }ل تقولوا راعنا{ ل تقولوا خلفا, وف رواية ل تقولوا اسع منا
 ونسمع منك. وقال عطاء ل تقولوا }راعنا{, كانت لغة تقولا النصار, فنهى ال عنها, وقال السن:
 }ل تقولوا راعنا{, قال الراعن من القول السخري منه, ناهم ال أن يسخروا من قول ممد صلى ال
 عليه وسلم, وما يدعوهم إليه من السلم. وكذا روي عن ابن جريج, أنه قال مثله, وقال أبو صخر:

 }ل تقولوا راعنا وقولوا انظرنا{ قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم, إذا أدبر ناداه من كانت له
 حاجة من الؤمني, فيقول أرعنا سعك, فأعظم ال رسوله صلى ال عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال
 السدي: كان رجل من اليهود من بن قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأت النب صلى ال عليه وسلم فِإذا

 لقيه فكلمه قال: أرعن سعك واسع غي مسمع, وكان السلمون يسبون أن النبياء كانت تفخم بذا,
 فكان ناس منهم يقولون: اسع غي مسمع غي صاغر, وهي كالت ف سورة النساء, فتقدم ال إل الؤمني

 أن ل يقولوا راعنا وكذا قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من
 القول ف ذلك لنبيه صلى ال عليه وسلم, نظي الذي ذكر النب صلى ال عليه وسلم راعنا. لنا كلمة

 كرهها ال تعال أن يقولا لنبيه صلى ال عليه وسلم, نظي الذي ذكر عن النب صلى ال عليه وسلم أنه
 قال: »ل تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا البلة ول تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي« وما أشبه ذلك.
 وقوله تعال: }مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ول الشركي أن ينل عليكم من خي من ربكم{

 يبي بذلك تعال شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والشركي, الذين حذر ال تعال من مشابتهم
 للمؤمني, ليقطع الودة بينهم وبينهم, ونبه تعال على ما أنعم به على الؤمني من الشرع التام الكامل

 الذي شرعه لنبيهم ممد صلى ال عليه وسلم, حيث يقول تعال: }وال يتص برحته من يشاء وال ذو
الفضل العظيم{.

 ** َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ّمْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأّن الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر *  َأَلْم َتْعَلْم
َأّن الّلَه َلُه ُمْلُك الّسَماَواِت َوالْرِض َوَما َلُكْم ّمن ُدوِن الّلِه ِمن َوِلّي َوَل َنِصٍي 
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  قال ابن أب طلحة عن ابن عباس رضي ال عنهما }ما ننسخ من آية{ ما نبدل من آية, وقال ابن جريج
 عن ماهد }ما ننسخ من آية{ أي ما نحو من آية, وقال ابن أب نيح عن ماهد }ما ننسخ من آية{

 قال نثبت خطها ونبدل حكمها, حدث به عن أصحاب عبد ال بن مسعود رضي ال عنهم. وقال ابن
 أب حات: وروي عن أب العالية وممد بن كعب القرظي نو ذلك, وقال الضحاك }ما ننسخ من آية{

 ما ننسك, وقال عطاء أما }ما ننسخ{, فما نترك من القرآن. وقال ابن أب حات: يعن ترك فلم ينل
 على ممد صلى ال عليه وسلم. وقال السدي }ما ننسخ من آية{ نسخها قبضها وقال ابن أب حات:

 يعن قبضها ورفعها, مثل قوله »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة«, وقوله »لو كان لبن آدم
 واديان من ذهب لبتغى لما ثالثا« وقال ابن جرير: }ما ننسخ من آية{, ما ننقل من حكم آية إل

 غيه, فنبدله ونغيه, وذلك أن نول اللل حراما, والرام حلًل, والباح مظورا, والحظور مباحا,
 ول يكون ذلك, إل ف المر والنهي والظر والطلق والنع والباحة, فأماالخبار فل يكون فيها ناسخ
 ول منسوخ, وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إل أخرى غيها, فكذلك معن نسخ

 الكم إل غيه إنا هو تويله ونقل عبارة إل غيها وسواء نسخ حكمها أو خطها, إذ هي كلتا حالتيها
 منسوخة. وأما علماء الصول, فاختلفت عباراتم ف حد النسخ والمر ف ذلك قريب, لن معن النسخ

 الشرعي معلوم عند العلماء ولظ بعضهم أن رفع الكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج ف ذلك نسخ
 الخف بالثقل وعكسه والنسخ ل إل بدله, وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه

 فمبسوطة, ف أصول الفقه. وقال الطبان: أخبنا أبو سنبل عبيد ال بن عبد الرحن بن واقد, أخبنا أب
 أخبنا العباس بن الفضل, عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سال عن أبيه قال: قرأ رجلن سورة
 أقرأها رسول ال صلى ال عليه وسلم, فكانا يقرآن با, فقاما ذات ليلة يصليان, فلم يقدرا منها على

 حرف, فأصبحا غاديي إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فذكرا ذلك له, فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: إنا ما نسخ وأنسي, فالوا عنها, فكان الزهري يقرؤها: }ما ننسخ من آية أو ننسها{,
 بضم النون الفيفة, سليمان بن الرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن النباري عن أبيه عن نصر بن

 داود عن أب عبيد ال عن عبد ال بن صال عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة بن
 سهل بن حنيف, مثله مرفوعا, ذكره القرطب, وقوله تعال: }أو ننسها{, فقرىء على وجهي, ننسأها
 وننسها, فأما من قرأها بفتح النون والمزة بعد السي فمعناه نؤخرها. قال علي ابن أب طلحة: عن ابن

 عباس, }ما ننسخ من آية أو ننسأها{, يقول ما نبدل من آية أو نتركها ل نبدلا, وقال ماهد عن
 أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها, نثبت خطها ونبدل حكمها, وقال عبد بن عمي وماهد وعطاء أو
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 ننسأها, نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوف: أو ننسأها, نؤخرها فل ننسخها, وقال السدي: مثله
 أيضا وكذا الربيع بن أنس, وقال الضحاك: }ما ننسخ من آية أو ننسأها{, يعن الناسخ والنسوخ. وقال

 أبو العالية: }ما ننسخ من آية أو ننسأها{ نؤخرها عندنا, وقال ابن أب حات: أخبنا عبيد ال بن
 إساعيل البغدادي, أخبنا خلف, أخبنا الفاف, عن إساعيل يعن ابن أسلم, عن حبيب بن أب ثابت,
 عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي ال عنه, فقال: يقول ال عز وجل: }ما ننسخ
 من آية أو ننسأها{, أي نؤخرها, وأما على قراءة }أو ننسها{, فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ف

 قوله: }ما ننسخ من آية أو ننسها{, قال كان ال عز وجل: ينسي نبيه صلى ال عليه وسلم ما يشاء,
وينسخ ما يشاء.

   وقال ابن جرير: أخبنا سواد بن عبد ال, أخبنا خالد بن الارث, أخبنا عوف, عن السن أنه قال:
 ف قوله: }أو ننسها{ قال: ِإن نبيكم صلى ال عليه وسلم, قرأ علينا قرآنا ث نسيه, وقال ابن أب حات:
 أخبنا أب أخبنا ابن نفيل, أخبنا ممد بن الزبي الران, عن الجاج يعن الزري عن عكرمة عن ابن

 عباس قال: كان ما ينل على النب صلى ال عليه وسلم, الوحي بالليل وينساه بالنهار, فأنزل ال عز
 وجل: }ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بي منها أو مثلها{, قال ابن أب حات: قال ل أبو جعفر بن
 نفيل, ليس هو الجاج بن أرطاة هو شيخ لنا جزري, وقال عبيد بن عمي: }أو ننسها{ نرفعها من

 عندكم, وقال ابن جرير: حدثن يعقوب بن إبراهيم, أخبنا هشيم, عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن
 ربيعة, قال سعت سعد بن أب وقاص يقرأ }ما ننسخ من آية أو ننسها{ قال: قلت له فإن سعيد بن

 السيب يقرأ }أو ننسها{ قال: قال سعد: إن القرآن, ل ينل على السيب ول على آل السيب, قال:
 قال ال جل ثناؤه: }سنقرئك فل تنسى{ }واذكر ربك إذا نسيت{, وكذا رواه عبد الرزاق عن

 هشيم, وأخرجه الاكم ف مستدركه, من حديث أب حات الرازي, عن آدم عن شعبة عن يعلى بن
 عطاء به, وقال على شرط الشيخي ول يرجاه. قال ابن أب حات وروى عن ممد بن كعب وقتادة

 وعكرمة نو قول سعيد. وقال المام أحد: أخبنا يي أخبنا سفيان الثوري: عن حبيب بن أب ثابت
 عن سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال: قال عمر: علي أقضانا وأب أقرؤنا, وإنا لندع من قول أب,

 وذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئا سعته من رسول ال صلى ال عليه وسلم, وال يقول: }ما ننسخ من
 آية أو ننسها نأت بي منها أو مثلها{, قال البخاري: أخبنا يي أخبنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن

 جبي عن ابن عباس, قال: قال عمر: أقرؤنا أّب وأقضانا علي, وِإنا لندع من قول أب, وذلك أن أبيا
 يقول: ل أدع شيئا سعته من رسول ال صلى ال عليه وسلم, وقد قال ال: }ما ننسخ من آية أو
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 ننسها{ وقوله: }نأت بي منها أو مثلها{, أي ف الكم بالنسبة إل مصلحة الكلفي, كما قال علي
 بن أب طلحة, عن ابن عباس }نأت بي منها{ ويقول خي لكم ف النفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية:

 }ما ننسخ من آية{ فل نعمل با }أو ننسأها{, أي نرجئها عندنا نأت با أو نظيها, وقال السدي
 }نأت بي منها أو مثلها{ يقول: نأت بي من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: }نأت
 بي منها أو مثلها{ يقول: آية فيها تفيف فيها رخصة فيها أمر فيها ني, وقوله: }أل تعلم أن ال على
 كل شيء قدير * أل تعلم أن ال له ملك السموات والرض وما لكم من دون ال من ول ول نصي{,

 يرشد عباده تعال بذا, إل أنه التصرف ف خلقه, با يشاء, فله اللق والمر وهو التصرف, فكما
 خلقهم كما يشاء, ويسعد من يشاء, ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويرض من يشاء, ويوفق من
 يشاء, ويذل من يشاء كذلك يكم ف عباده با يشاء, فيحل ما يشاء ويرم ما يشاء ويبيح ما يشاء
 ويظر ما يشاء وهو الذي يكم ما يريد ل معقب لكمه, ول يسأل عما يفعل وهم يسألون, ويتب

 عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ, فيأمر بالشيء لا فيه من الصحلة الت يعلمها تعال, ث ينهى عنه لا يعلمه
 تعال فالطاعة كل الطاعة ف امتثال أمره واتباع رسله ف تصديق ما أخبوا, وامتثال ما أمروا, وترك ما

 عنه زجروا وف هذا القام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم ال, ف دعوى
 استحالة النسخ, إما عقًل كما زعمه بعضهم جهًل وكفرا, وإما نقًل كما ترصه آخرون منهم افتراء
 وإفكا, قال المام أبو جعفر بن جرير رحه ال: فتأويل اَلية: أل تعلم يا ممد, أن ل ملك السموات

 والرض وسلطانا دون غيي, أحكم فيهما وفيما فيهما با أشاء, وآمر فيهما وفيما فيهما باأشاء,
 وأنى عما أشاء, وأنسخ وأبدل وأغي, من أحكامي الت أحكم با ف عبادي, با أشاء إذ أشاء, وأقر

 فيهما ما أشاء, ث قال: وهذا الب وإن كان خطابا من ال تعال, لنبيه صلى ال عليه وسلم على وجه
 الب, عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود, الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة

 عيسى وممد عليهما الصلة السلم, لجيئهما با جاءا به من عند ال, بتغيي ما غي ال من حكم
 التوراة, فأخبهم ال أن له ملك السموات والرض وسلطانما, وأن اللق أهل ملكته, وطاعته وعليهم
 السمع والطاعة لمره ونيه, وأن له أمرهم با يشاء ونيهم عما يشاء, ونسخ ما يشاء, وإقرار ما يشاء,
 وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونيه, )قلت( الذي يمل اليهود على البحث ف مسألة النسخ, إنا هو

 الكفر والعناد, فإنه ليس ف العقل ما يدل على امتناع النسخ ف أحكام ال تعال, لنه يكم ما يشاء,
 كما أنه يفعل ما يريد, مع أنه قد وقع ذلك ف كتبه التقدمة وشرائعه الاضية, كما أحل َلدم تزويج بناته

 من بنيه, ث حرم ذلك, وكما أباح لنوح, بعد خروجه من السفينة أكل جيع اليوانات, ث نسخ حل
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 بعضها, وكان نكاح الختي مباحا لسرائيل وبنيه, وقد حرم ذلك ف شريعة التوراة وما بعدها, وأمر
 إبراهيم عليه السلم بذبح ولده, ث نسخه قبل الفعل, وأمر جهور بن إسرائيل بقتل من عبد العجل

 منهم, ث رفع عنهم القتل كيل يستأصلهم القتل, وأشياء كثية يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك
 ويصدفون عنه وما ياب به عن هذه الدلة بأجوبة لفظية فل يصرف الدللة ف العن, إذ هو القصود,

 وكما ف كتبهم مشهورا من البشارة بحمد صلى ال عليه وسلم والمر باتباعه, فإنه يفيد وجوب
 متابعته عليه الصلة والسلم, وأنه ل يقبل عمل إل على شريعته, وسواء قيل إن الشرائع التقدمة مغّياة

 إل بعثه عليه السلم, فل يسمى ذلك نسخا لقوله: }ث أتوا الصيام إل الليل{, وقيل: إنا مطلقة, وإن
 شريعة ممد صلى ال عليه وسلم نسختها, فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعي, لنه جاء بكتاب
 وهو آخر الكتب عهدا با ل تبارك وتعال, ففي هذا القام بي تعال جواز النسخ, ردا على اليهود
 عليهم لعنة ال, حيث قال تعال: }أل تعلم أن ال على كل شيء قدير ؟ * أل تعلم أن ال له ملك
 السموات والرض{ اَلية, فكما أن له اللك بل منازع, فكذلك له الكم با يشاء, }أل له اللق

 والمر{وقرىء ف سورة آل عمران, الت نزل ف صدرها خطابا مع أهل الكتاب, وقوع النسخ ف قوله
 تعال: }كل الطعام كان حًل لبن إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه{ اَلية, كما سيأت تفسيه

 والسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ ف أحكام ال تعال, لا له ف ذلك من الكمة البالغة,
 وكلهم قال بوقوعه, وقال أبو مسلم الصبهان الفسر: ل يقع شيء من ذلك ف القرآن, وقوله ضعيف
 مردود مرذول, وقد تعسف ف الجوبة عما وقع من النسخ, فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر
 بعد الول, ل يب عن ذلك بكلم مقبول, وقضية تويل القبلة إل الكعبة. عن بيت القدس ل يب
 بشيء, ومن ذلك نسخ مصابرة السلم لعشرة من الكفرة إل مصابرة الثني, ومن ذلك نسخ وجوب

الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى ال عليه وسلم وغي ذلك, وال أعلم.

 ** َأْم ُتِريُدوَن َأن َتْسَأُلوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسَى ِمن َقْبُل َوَمن َيَتَبّدِل اْلُكْفَر ِباِلَياِن َفَقْد َضّل َسَوآَء
الّسِبيِل 

    نى ال تعال الؤمني ف هذه اَلية الكرية, عن كثرة سؤال النب صلى ال عليه وسلم عن الشياء قبل
 كونا كما قال تعال: }يا أيها الذين آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها

 حي ينل القرآن تبدلكم{ أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولا تبي لكم, ول تسألوا عن الشيء قبل
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 كونه فلعله أن يرم من أجل تلك السألة, ولذا جاء ف الصحيح: »إن أعظم السلمي جرما من سأل
 عن شيء ل يرم فحرم من أجل مسألته« ولا سئل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن الرجل يد مع

 امرأته رجًل, فإن تكلم تكلم بأمر عظيم, وإن سكت سكت على مثل ذلك, فكره رسول ال صلى ال
 عليه وسلم السائل وعابا, ث أنزل ال حكم اللعنة, ولذا ثبت ف الصحيحي, من حديث الغية بن
 شعبة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال, وإضاعة الال, وكثرة السؤال. وف
 صحيح مسلم »ذرون ما تركتكم فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالم واختلفهم على أنبيائهم فإذا
 أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإن نيتكم عن شيء فاجتنبوه« وهذا إنا قاله بعد ما أخبهم, »أن

 ال كتب عليهم الج, فقال رجل أكل عام: يا رسول ال ؟ فسكت عنه رسول ال صلى ال عليه وسلم
 ثلثا, ث قال عليه السلم: »ل, ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لا استطعتم«, ث قال »ذرون ما

 تركتكم« الديث, ولذا قال أنس بن مالك: نينا أن نسأل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن شيء,
 فكان يعجبنا أن يأت الرجل من أهل البادية فيسأله ونن نسمع. وقال الافظ أبو يعلى الوصلي ف
 مسنده: أخبنا أبو كريب, أخبنا إسحاق بن سليمان, عن أب سنان عن أب إسحاق عن الباء بن
 عازب, قال: إن كان ليأت علّي السنة, أريد أن أسأل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن الشيء,

 فأتيب منه وإن كنا لنتمن العراب. وقال البزار: أخبنا ممد بن الثن, أخبنا ابن فضيل عن عطاء بن
 السائب عن سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال: ما رأيت قوما خيا من أصحاب ممد صلى ال عليه

 وسلم, ما سألوه إل عن اثنت عشرة مسألة كلها ف القرآن }يسألونك عن المر واليسر ـ و ـ
يسألونك عن الشهر الرام ـ ويسألونك عن اليتامى{, يعن هذا وأشباهه.

   وقوله تعال: }أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل{و أي بل تريدون, أو هي
 على بابا ف الستفهام, وهو إنكاري, وهو يعّم الؤمي والكافرين, فإنه عليه السلم رسول ال إل

 الميع, كما قال تعال: }يسألك أهل الكتاب أن تنل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكب
 من ذلك, فقالوا: أرنا ال جهرة, فأخذتم الصاعقة بظلمهم{, قال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن

 أب ممد عن عكرمة أو سعيد عن ابنعباس, قال: قال رافع بن حريلة ووهب بن زيد: يا ممد, ائتنا
 بكتاب تنله علينا من السماء نقرؤه, وفجر لنا أنارا نتبعك ونصدقك, فأنزل ال من قولم, }أم تريدون

أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر باليان فقد ضل سواء السبيل{.
   وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف قوله تعال: }أم تريدون أن تسألوا

 رسولكم كما سئل موسى من قبل{ قال: قال رجل: يا رسول ال, لو كانت كفارتنا ككفارات بن
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 إسرائيل, فقال النب صلى ال عليه وسلم: »اللهم ل نبغيها ـ ثلثا ـ ما أعطاكم ال خي ما أعطى بن
 إسرائيل, كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتا, فإن كفرها
 كانت له خزيا ف الدنيا وإن ل يكفرها كانت له خزيا ف اَلخرة, فما أعطاكم ال خي ما أعطى بن

 إسرائيل«, قال }ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ث يستغفر ال يد ال غفورا رحيما{, وقال »
 الصلوات المس ومن المعة إل المعة كفارة لا بينهن« وقال: »من هم بسيئة فلم يعملها ل تكتب
 عليه, وإن عملها كتبت سيئة واحدة, ومن هّم بسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة, وإن عملها

 كتبت له عشر أمثالا, ول يهلك على ال إل هالك«, فأنزل ال: }أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما
 سئل موسى من قبل{, وقال ماهد: }أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل{, أن
 يريهم ال جهرة, قال: سألت قريش ممدا صلى ال عليه وسلم أن يعل لم الصفا ذهبا, قال: »نعم

 وهو لكم كالائدة لبن إسرائيل«, فأبوا ورجعوا, وعن السدي وقتادة نو هذا, وال أعلم, والراد أن ال
 ذم من سأل الرسول صلى ال عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والقتراح, كما سألت بنو إسرائيل

 موسى عليه السلم تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال ال تعال: }ومن يتبدل الكفر باليان{, أي ومن يشتر
 الكفر باليان }فقد ضل سواء السبيل{ أي فقد خرج عن الطريق الستقيم إل الهل والضلل. وهكذا
 حال الذين عدلوا عن تصديق النبياء, واتباعهم والنقياد لم إل مالفتهم وتكذيبهم, والقتراح عليهم
 بالسئلة الت ل يتاجون إليها على وجه التعنت والكفر, كما قال تعال: }أل تر إل الذين بدلوا نعمة

 ال كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونا وبئس القرار{, وقال أبو العالية: يتبدل الشدة
بالرخاء.

 ** َوّد َكِثٌي ّمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُرّدوَنُكم ِمْن َبْعِد ِإَياِنُكْم ُكّفارا َحَسدا ّمْن ِعْنِد َأْنُفِسِهْم ّمن َبْعِد َما َتَبّيَن
 َلُهُم اْلَحّق َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحّتَى َيْأِتَي الّلُه ِبَأْمِرِه ِإّن الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر *  َوَأِقيُموْا الّصَلَة َوآُتوْا

الّزَكاَة َوَما ُتَقّدُموْا لْنُفِسُكم ّمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد الّلِه ِإّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصٌي 
    يذر تعال: عباده الؤمني عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب, ويعلمهم بعداوتم لم ف الباطن

 والظاهر, وما هم مشتملون عليه من السد للمؤمني, مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم, ويأمر عباده
 الؤمني بالصفح والعفو والحتمال, حت يأت أمر ال من النصر والفتح, ويأمرهم بإقامة الصلة وإيتاء

 الزكاة, ويثهم على ذلك ويرغبهم فيه, كما قال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد, عن
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 سعيد بن جبي أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان حّي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب, من أشد يهود
 للعرب حسدا, إذ خصهم ال برسوله صلى ال عليه وسلم, وكانا جاهدين ف رد الناس عن السلم ما
 استطاعا, فأنزل ال فيهما }ود كثي من أهل الكتاب لو يردونكم{ اَلية. وقال عبد الرزاق عن معمر
 عن الزهري, ف قوله تعال: }ود كثي من أهل الكتاب{ قال: هو كعب بن الشرف, وقال ابن أب

 حات: أخبنا أب أخبنا أبو اليمان أخبنا شعيب عن الزهري, أخبن عبد الرحن بن عبد ال بن كعب
 بن مالك, عن أبيه أن كعب بن الشرف اليهودي كان شاعرا, وكان يهجو النب صلى ال عليه وسلم,
 وفيه أنزل ال }ود كثي من أهل الكتاب لو يردونكم{ إل قوله }فاعفوا واصفحوا{, وقال الضحاك:
 عن ابن عباس, أن رسوًل أميا يبهم با ف أيديهم من الكتب والرسل واَليات, ث يصدق بذلك كله

 مثل تصديقهم, ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا, وكذلك قال ال تعال: }كفارا حسدا من
 عند أنفسهم من بعد ما تبي لم الق{ يقول من بعد ما أضاء لم الق, ل يهلوا منه شيئا, ولكن
 السد حلهم على الحود, فعيهم ووبهم ولمهم أشد اللمة, وشرع لنبيه صلى ال عليه وسلم

 وللمؤمني, ما هم عليه من التصديق واليان والقرار با أنزل ال عليهم, وما أنزل من قبلهم, بكرامته
 وثوابه الزيل ومعونته لم وقال الربيع بن أنس }من عند أنفسهم{ من قبل أنفسهم, وقال أبو العالية
 }من بعد ما تبي لم الق{, من بعد ما تبي أن ممدا رسول ال, يدونه مكتوبا عندهم ف التوراة

 والنيل, فكفروا به حسدا وبغيا, إذ كان من غيهم, وكذا قال قتادة والربيع بن أنس, وقوله: }فاعفوا
 واصفحوا حت يأت ال بأمره{, مثل قوله تعال: }ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن
 الذين أشركوا أذى كثرا{ اَلية, قال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس ف قوله, }فاعفوا واصفحوا

 حت يأت ال بأمره{, نسخ ذلك قوله: }فاقتلوا الشركي حيث وجدتوهم{, وقوله: }وقاتلوا الذين ل
 يؤمنون بال ول باليوم اَلخر{, إل قوله }وهم صاغرون{, فنسخ هذا عفوه عن الشركي, وكذا قال

 أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي, إنا منسوخة بآية السيف, ويرشد إل ذلك أيضا قوله تعال:
 }حت يأت ال بأمره{, وقال ابن أب حات حدثنا أب: أخبنا أبو اليمان أخبنا شعيب, عن الزهري,
 أخبن عروة بن الزبي أن أسامة بن زيد أخبه قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه
 يعفون عن الشركي وأهل الكتاب, كما أمرهم ال ويصبون على الذى. قال ال تعال: }فاعفوا

 واصفحوا حت يأت ال بأمره إن ال على كل شيء قدير{ وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم, يتأول
 من العفو ما أمره ال به, حت أذن ال فيهم بالقتل, فقتل ال به من قتل من صناديد قريش, وهذا إسناده

 صحيح ول أره ف شيء من الكتب الستة, ولكن له أصل ف الصحيحي عن أسامة بن زيد. وقوله
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 تعال: }وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة وما تقدموا لنفسكم من خي تدوه عند ال{, يثهم تعال على
 الشتغال با ينفعهم, وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة, من إقام الصلة وإيتاء الزكاة, حت يكن لم ال

 النصر ف الياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد, }يوم ل ينفع الظالي معذرتم ولم اللعنة ولم سوء الدار{,
 ولذا قال تعال: }إن ال با تعملون بصي{, يعن أنه تعال ل يغفل عن عمل عامل, ول يضيع لديه

 سواء كان خيا أو شرا, فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير: ف قوله تعال: }إن
 ال با تعملون بصي{, هذا الب من ال للذين خاطبهم بذه اَليات من الؤمني, إنم مهما فعلوا من
 خي أو شر, سرا وعلنية, فهو به بصي ل يفى عليه منه شيء, فيجزيهم بالحسان خيا, وبالساءة

 مثلها, وهذا الكلم وإن كان قد خرج مرج الب, فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا, وذلك أنه أعلم
 القوم, أنه بصي بميع أعمالم, ليجدوا ف طاعته إذ كان ذلك مذخورا لم عنده, حت يثيبهم عليه,
 كما قال تعال: }وما تقدموا لنفسكم من خي تدوه عند ال{, وليحذروا معصيته, قال: وأما قوله

 }بصي{ فإنه مبصر, صرف إل بصي, كما صرف مبدع إل بديع, ومؤل إل أليم, وال أعلم. وقال ابن
 أب حات: أخبنا أبو زرعة, أخبنا ابن بكي, حدثن ابن ليعة, عن يزيد بن أب حبيب عن أب الي عن

 عقبة بن عامر, قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم, وهو يقرأ هذه اَلية: سيع بصي, يقول
»بكل شيء بصي«.

 ** َوَقاُلوْا َلن َيْدُخَل اْلَجّنَة ِإّل َمن َكاَن ُهودا َأْو َنَصاَرَى ِتْلَك َأَماِنّيُهْم ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكْنُتْم َصاِدِقَي
 *  َبَلَى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لّلِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َرّبِه َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن *  َوَقاَلِت
 اْلَيُهوُد َلْيَسِت الّنَصاَرَى َعَلَى َشْيٍء َوَقاَلِت الّنَصاَرَى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك

َقاَل اّلِذيَن َل َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهْم َفالّلُه َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن 
    يبي تعال اغترار اليهود والنصارى با هم فيه, حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى, أنه لن

 يدخل النة إل من كان على ملتها, كما أخب ال عنهم ف سورة الائدة, أنم قالوا: }نن أبناء ال
 وأحباؤه{ فأكذبم ال تعال با أخبهم أنه معذبم بذنوبم, ولو كانوا كما ادعوا, لا كان المر

 كذلك, وكما تقدم من دعواهم, أنه لن تسهم النار إل أياما معدودة, ث ينتقلون إل النة, ورد عليهم
 تعال ف ذلك, وهكذا قال لم ف هذه الدعوى الت ادعوها بل دليل ول حجة ول بينة, فقال: }تلك

 أمانيهم{, وقال أبو العالية: أمان تنوها على ال بغي حق وكذا قال قتادة والربيع بن أنس ث قال تعال
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 }قل{ أي يا ممد }هاتوا برهانكم{ قال أبو العالية وماهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم, وقال
 قتادة بينتكم على ذلك: }إن كنتم صادقي{, أي فيما تدعونه, ث قال تعال: }بلى من أسلم وجهه ل

 وهو مسن{, أي من أخلص العمل ل وحده ل شريك له, كما قال تعال: }فإن حاجوك فقل أسلمت
 وجهي ل ومن اتبعن{ اَلية, وقال أبو العالية والربيع }بلى من أسلم وجهه ل{ يقول: من أخلص ل

 وقال سعيد بن جبي: }بلى من أسلم{ أخلص }وجهه{, قال دينه }وهو مسن{ أي اتبع فيه الرسول
 صلى ال عليه وسلم, فإن للعمل التقبل شرطي: أحدها أن يكون صوابا خالصا ل وحده, واَلخر أن

 يكون صوابا موافقا للشريعة, فمت كان خالصا ول يكن صوابا ل يتقبل, ولذا قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: »من عمل عمًل ليس عليه أمرنا فهو رد«, رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلة
 والسلم, فعمل الرهبان ومن شابهم, وإن فرض أنم ملصون فيه ل, فإنه ل يتقبل منهم, حت يكون

 ذلك متابعا للرسول صلى ال عليه وسلم, البعوث إليهم وإل الناس كافة, وفيهم وأمثالم قال ال تعال:
 }وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا{ وقال تعال: }والذين كفروا أعمالم كسراب

 بقيعة يسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه ل يده شيئا{, وقال تعال: }وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
 تصلى نارا حامية تسقى من عي آنية{, وروي عن أمي الؤمني عمر رضي ال عنه, أنه تأولا ف

 الرهبان كما سيأت, وأما إن كان العمل موافقا للشريعة, ف الصورة الظاهرة, ولكن ل يلص عامله
 القصد ل, فهو أيضا مردود على فاعله, وهذا حال الرائي والنافقي, كما قال تعال: }إن النافقي

 يادعون ال وهو خادعهم وإذا قاموا إل الصلة قاموا كسال يراءون الناس ول يذكرون ال إل قليًل{,
 وقال تعال: }فويل للمصلي الذين هم عن صلتم ساهون الذين هم يراءون وينعون الاعون{ ولذا
 قال تعال: }فمن كان يرجو لقاء ربه فلعمل عمًل صالا ول يشرك بعبادة ربه أحدا{ وقال ف هذه

 اَلية الكرية: }بلى من أسلم وجهه ل وهو مسن{, وقوله: }فله أجره عن ربه ول خوف علهيم
 ولهم يزنون{, ضمن لم تعال على ذلك تصيل الجور, وآمنهم ما يافونه من الحذور, }فل

 خوف عليهم{ فيما يستقبلونه, }ول هم يزنون{ على ما مضى ما يتركونه, كما قال سعيد بن جبي,
}فل خوف عليهم{ يعن ف اَلخرة, }ول هم يزنون{ يعن ل يزنون للموت.

   وقوله تعال: }وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
 وهم يتلون الكتاب{, بي به تعال تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم, كما قال ممد بن إسحاق:

 حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال: لا قدم أهل نران من
 النصارى, على رسول ال صلى ال عليه وسلم, أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول ال صلى ال عليه
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 وسلم, فقال رافع بن حريلة: ما أنتم على شيء, وكفر بعيسى وبالنيل, وقال رجل من أهل نران من
 النصارى لليهود: ما أنتم على شيء, وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة, فأنزل ال ف ذلك من قولما:

 }وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون
 الكتاب{, قال: إن كل يتلو ف كتابه تصديق من كفر به, أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة, فيها
 ما أخذ ال عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وف النيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى, وما

 جاء من التوراة من عند ال وكل يكفر با ف يد صاحبه, وقال ماهد ف تفسي هذه اَلية: قد كانت
 أوائل اليهود والنصارى على شيء, ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا, }وقالت النصارى ليست اليهود على

 شيء{ قال: بلى, قد كانت أوائل اليهود على شيء, ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا, وعنه رواية أخرى كقول
 أب العالية والربيع بن أنس ف تفسي هذه اَلية: }وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت

 النصارى ليست اليهود على شيء{ هؤلء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, وهذا القول يقتضي, أن كل من الطائفتي صدقت فيما رمت به الطائفة الخرى, ولكن ظاهر

 سياق اَلية يقتضي ذمهم فيما قالوه, مع علمهم بلف ذلك, ولذا قال تعال: }وهم يتلون الكتاب{,
 أي وهم يعلمون شريعة التوراة والنيل, كل منهما قد كانت مشروعة ف وقت, ولكنهم تاحدوا فيما

 بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد, كما تقدم عن ابن عباس وماهد وقتادة ف الرواية الول عنه ف
 تفسيها, وال أعلم, وقوله: }كذلك قال الذين ل يعلمون مثل قولم{, بي بذا جهل اليهود

 والنصارى فيما تقابلوا من القول وهذا من باب الياء والشارة. وقد اختلف فيمن عن بقوله تعال
 }الذين ل يعلمون{ فقال الربيع بن أنس وقتادة }كذلك قال الذين ل يعلمون{ قال: وقالت النصارى
 مثل قول اليهود وقيلهم, وقال ابن جريج: قلت لعطاء من هؤلء الذين ل يعلمون ؟ قال أمم كانت قبل

 اليهود والنصارى وقبل التوراة والنيل وقال السدي كذلك }قال الذين ل يعلمون{, فهم العرب, قالوا
 ليس ممد على شيء, واختار أبو جعفر بن جرير أنا عامة تصلح للجميع, وليس ث دليل قاطع يعي

 واحدا من هذه القوال, والمل على الميع أول, وال أعلم وقوله تعال: }فال يكم بينهم يوم القيامة
 فيما كانوا فيه يتلفون{, أي أنه تعال يمع بينهم يوم العاد, ويفصل بينهم بقضائه العدل, الذي ل

 يور فيه ول يظلم مثقال ذرة, وهذه اَلية كقوله تعال ف سورة الج: }إن الذين آمنوا والذين هادوا
 والصابئي والنصارى والجوس والذين أشركوا إن ال يفصل بينهم يوم القيامة إن ال على كل شيء

شهيد{, وكما قال تعال: }قل يمع بيننا ربنا ث يفتح بيننا بالق وهو الفتاح العليم{.
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 ** َوَمْن َأْظَلُم ِمّمْن ّمَنَع َمَساِجَد الّلِه َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعَى ِفي َخَراِبَهآ ُأْوَلـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن
َيْدُخُلوَهآ ِإّل َخآِئِفَي ّلُهْم ِفي الّدْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اَلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 

    اختلف الفسرون ف الراد من الذين منعوا مساجد ال وسعوا ف خرابا, على قولي: أحدها ما رواه
 العوف ف تفسيه عن ابن عباس, ف قوله: }ومن أظلم من منع مساجد ال أن يذكر فيها اسه{ قال: هم
 النصارى وقال ماهد: هم النصارى كانوا يطرحون ف بيت القدس الذى وينعون الناس أن يصلوا فيه,

 وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن قتادة ف قوله: }وسعى ف خرابا{. قال هو بتنصر وأصحابه,
 خرب بيت القدس, وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال أولئك أعداء ال, النصارى

 حلهم بغض اليهود على أن أعانوا بتنصر البابلي الجوسي على تريب بيت القدس, وقال السدي:
 كانوا ظاهروا بتنصر على خراب بيت القدس, حت خربه وأمر أن تطرح فيه اليف, وإنا أعانه الروم

 على خرابه, من أجل أن بن إسرائيل قتلوا يي بن زكريا, وروي نوه عن السن البصري, )القول
 الثان(, ما رواه ابن جرير: حدثن يونس  بن عبد العلى حدثنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد ف قوله
 }ومن أظلم من منع مساجد ال أن يذكر فيها اسه وسعى ف خرابا{, قال: هؤلء الشركون الذين

 حالوا بي رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم الديبية, وبي أن يدخلوا مكة, حت نر هديه بذي
 طوى, وهادنم وقال لم: »ما كان أحد يصد عن هذا البيت, وقد كان الرجل, يلقى قاتل أبيه وأخيه

 فل يصده« فقالوا: ل يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق, وف قوله: }وسعى ف خرابا{ قال
 إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أب حات ذكر عن سلمة قال: قال ممد بن

 إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس, أن قريشا منعوا النب
 صلى ال عليه وسلم الصلة عند الكعبة ف السجد الرام, فأنزل ال: }ومن أظلم من منع مساجد ال

 أن يذكر فيها اسه{, ث اختار ابن جرير القول الول, واحتج بأن قريشا ل تسَع ف خراب الكعبة, وأما
 الروم فسعوا ف تريب بيت القدس, )قلت( والذي يظهر, وال يعلم, القول الثان كما قاله ابن زيد.

 وروي عن ابن عباس, لن النصارى إذا منعت اليهود الصلة ف البيت القدس, كان دينهم أقوم من دين
 اليهود, وكانوا أقرب منهم, ول يكن ذكر ال من اليهود مقبوًل إذ ذاك, لنم لعنوا من قبل على لسان

 داود وعيسى ابن مري, ذلك با عصوا وكانوا يعتدون, وأيضا فإنه تعال, لا وجه الذم ف حق اليهود
 والنصارى, شرع ف ذم الشركي الذين أخرجوا الرسول صلى ال عليه وسلم: وأصحابه من مكة,
 ومنعوهم من الصلة ف السجد الرام, وأما اعتماده على أن قريشا ل تسَع ف خراب الكعبة, فأي
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 خراب أعظم ما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه, واستحوذوا عليها
 بأصنامهم وأندادهم وشركهم, كما قال تعال: }وما لم أل يعذبم ال وهم يصدون عن السجد الرام
 وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل التقون ولكن أكثرهم ل يعلمون{, وقال تعال: }ما كان للمشركي أن

 يعمروا مساجد ال شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالم وف النار هم خالدون * إنا
 يعمر مساجد ال من آمن بال واليوم اَلخر وأقام الصلة وآتى الزكاة ول يش إل ال فعسى أولئك أن
 يكونوا من الهتدين{ وقال تعال: }هم الذين كفروا وصدوكم عن السجد الرام والدي معكوفا أن

 يبلغ مله ولول رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معّرة بغي علم
 ليدخل ال ف رحته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما{ فقال تعال: }إنا يعمر
 مساجد ال من آمن بال واليوم اَلخر وأقام الصلة وآتى الزكاة ول يش إل ال{, فإذا كان من هو

 كذلك مطرودا منها مصدودا عنها, فأي خراب لا أعظم من ذلك ؟ وليس الراد من عمارتا زخرفتها
 وإقامة صورتا فقط, إنا عمارتا بذكر ال فيها وإقامة شرعه فيها, ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله
 تعال: }أولئك ما كان لم أن يدخلوها إل خائفي{, هذا خب معناه الطلب, أي ل تكنوا هؤلء إذ

 قدرت عليهم من دخولا, إل تت الدنة والزية, ولذا لا فتح رسول ال صلى ال عليه وسلم مكة, أمر
 من للعام القابل ف سنة تسع أن ينادى برحاب من: »أل ل يّجن بعد العام مشرك, ول يطوّفن بالبيت
 عريان, ومن كان له أجل فأجله إل مدته«, وهذا إنا كان تصديقا وعمًل بقوله تعال: }يا أيها الذين
 آمنوا إنا الشركون نس فل يقربوا السجد الرام بعد عامهم هذا{, وقال بعضهم: ما كان ينبغي لم

 أن يدخلوا مساجد ال إل خائفي, على حال التهيب وارتعاد الفرائص من الؤمني, أن يبطشوا بم
 فضًل أن يستولوا عليها وينعوا الؤمني منها, والعن ما كان إل الق والواجب إل ذلك, لول ظلم

 الكفرة وغيهم وقيل إن هذا بشارة من ال للمسلمي, أنه سيظهرهم على السجد الرام وعلى سائر
 الساجد, وأنه يذل الشركي لم, حت ل يدخل السجد الرام أحد منهم, إل خائفا ياف أن ُيؤخذ

 فيعاقب أو يقتل, إن ل يسلم. وقد أنز ال هذا الوعد, كما تقدم من منع الشركي من دخول السجد
 الرام, وأوصى رسول ال صلى ال عليه وسلم, أن ل يبقى بزيرة العرب دينان, وأن يلى اليهود

 والنصارى منها, ول المد والنة. وما ذاك إل تشريف أكناف السجد الرام, وتطهي البقعة الت بعث
 ال فيها رسوله إل الناس كافة, بشيا ونذيرا, صلوات ال وسلمه عليه, وهذا هو الزي لم ف الدنيا,

 لن الزاء من جنس العمل, فكما صدوا الؤمني عن السجد الرام, صدوا عنه, وكما أجلوهم من مكة
 أجلوا عنها, }ولم ف اَلخرة عذاب عظيم{ على ما انتهكوا من حرمة البيت, وامتهنوه من نصب
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 الصنام حوله, ودعاء غي ال عنده, والطواف به َعْريا وغي ذلك من أفاعيلهم الت يكرهها ال ورسوله,
 وأما من فسر بيت القدس, فقال كعب الحبار: إن النصارى لا ظهروا على بيت القدس خربوه, فلما

 بعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم أنزل عليه: }ومن أظلم من منع مساجد ال أن يذكر فيها اسه
 وسعى ف خرابا أولئك ما كان لم أن يدخلوها إل خائفي{ اَلية, فليس ف الرض نصران يدخل بيت

 القدس إل خائفا, وقال السدي: فليس ف الرض رومي يدخله اليوم إل وهو خائف أن يضرب عنقه,
 أو قد أخيف بأداء الزية, فهو يؤديها. وقال قتادة: ل يدخلون الساجد إل مسارقة, )قلت( وهذا ل
 ينفي أن يكون داخًل ف معن عموم اَلية, فإن النصارى لا ظلموا بيت القدس بامتهان الصخرة, الت

 كانت تصلي إليها اليهود, عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه, إل ف أحيان من الدهر أشحن بم بيت
 القدس وكذلك اليهود لا عصوا ال فيه أيضا, أعظم من عصيان النصارى, كانت عقوبتهم أعظم, وال
 أعلم. وفسر هؤلء الزي ف الدنيا. بروج الهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود, وفسره قتادة
 بأداء الزية عن يد وهم صاغرون, والصحيح أن الزي ف الدنيا أعم من ذلك كله, وقد ورد الديث

 بالستعاذة من خزي الدنيا وعذاب اَلخرة, كما قال المام أحد: أخبنا اليثم بن خارجة, أخبنا ممد
 بن أيوب بن ميسرة بن حلبس, سعت أب يدث عن بشر بن أرطأة, قال كان رسول ال صلى ال عليه

 وسلم يدعو: »اللهم أحسن عاقبتنا ف المور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اَلخرة« وهذا
 حديث حسن, وليس هو ف شيء من الكتب الستة, وليس لصحابيه وهو بشر بن أرطاة حديث سواه,

وسوى حديث لتقطع اليدي ف الغزو.

** َولّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَوّلوْا َفَثّم َوْجُه الّلِه ِإّن الّلَه َواِسٌع َعِليٌم 
    وهذا, وال أعلم, فيه تسلية للرسول صلى ال عليه وسلم وأصحابه, الذين أخرجوا من مكة, وفارقوا

 مسجدهم ومصلهم, وقد كان رسول ال صلى ال عليه وسلم, يصلي بكة إل بيت القدس والكعبة
 بي يديه, فلما قدم الدينة, وجه إل بيت القدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا, ث صرفه ال إل
 الكعبة بعد, ولذا يقول تعال: }ول الشرق والغرب فأينما تولوا فثم وجه ال{, قال أبو عبيد القاسم
 بن سلم ف كتاب الناسخ والنسوخ: أخبنا حجاج بن ممد أخبنا ابن جريج وعثمان بن عطاء, عن

 عطاء عن ابن عباس قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا, وال أعلم, شأن القبلة. قال ال
 تعال: }ول الشرق والغرب فأينما تولوا فثم وجه ال{ فاستقبل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فصلى
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 نو بيت القدس وترك البيت العتيق, ث صرفه إل بيته العتيق ونسخها. فقال }ومن حيث خرجت فول
 وجهك شطر السجد الرام, وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره{ وقال علي بن أب طلحة عن ابن
 عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة, وذلك أن رسول ال صلى ال عليه وسلم لا هاجر إل

 الدينة, وكان أهلها اليهود, أمره ال أن يستقبل بيت القدس, ففرحت اليهود, فاستقبلها رسول ال
 صلى ال عليه وسلم بضعة عشر شهرا, وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم يب قبلة إبراهيم, وكان

 يدعو وينظر إل السماء, فأنزل ال }قد نرى تقلب وجهك ف السماء{ إل قوله }فولوا وجوهكم
 شطره{ فارتاب من ذلك اليهود, وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم الت كانوا عليها, فأنزل ال }قل ل

 الشرق والغرب{, وقال: }فأينما تولوا فثم وجه ال{ وقال عكرمة عن ابن عباس }فأينما تولوا فثم
 وجه ال{ قال: قبلة ال أينما توجهت شرقا أو غربا, وقال ماهد }فأينما تولوا فثم وجه ال{ حيثما

 كنتم فلكم قبلة تستقبلونا الكعبة, وقال ابن أب حات بعد رواية الثر التقدم عن ابن عباس ف نسخ
 القبلة عن عطاء عنه, وروي عن أب العالية والسن وعطاء الراسان وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن
 أسلم نو ذلك, وقال جرير وقال آخرون: بل أنزل ال هذه اَلية قبل أن يفرض التوجه إل الكعبة, وإنا
 أنزلا ليعلم نبيه صلى ال عليه وسلم وأصحابه, أن لم التوجه بوجوههم للصلة حيث شاؤوا من نواحي
 الشرق والغرب, لنم ل يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية, إل كان جل ثناؤه ف ذلك الوجه

 وتلك الناحية, لن له تعال الشارق والغارب وأنه ل يلو منه مكان كما قال تعال: }ول أدن من
 ذلك ول أكثر إل هو معهم أينما كانوا{, قالوا: ث نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إل

 السجد الرام هكذا قال. وف قوله وأنه تعال ل يلو منه مكان, إن أراد علمه تعال فصحيح, فإن علمه
 تعال ميط بميع العلومات, وأما ذاته تعال فل تكون مصورة ف شيء من خلقه, تعال ال عن ذلك

 علوا كبيا. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه اَلية على رسول ال صلى ال عليه وسلم, إذنا
 من ال أن يصلي التطوع, حيث توجه من شرق أو غرب, ف مسيه ف سفره, وف حال السايفة وشدة
 الوف. حدثنا أبو كريب, أخبنا ابن إدريس, حدثنا عبد اللك هو ابن أب سليمان, عن سعيد بن جبي
 عن ابن عمر, أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته, ويذكر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, كان

 يفعل ذلك ويتأول هذه اَلية }فأينما تولوا فثم وجه ال{, ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أب
 حات وابن مردويه, من طرق عن عبد اللك بن أب سليمان به, وأصله ف الصحيحي, من حديث ابن

 عمر وعامر بن ربيعة, من غي ذكر اَلية. وف صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر, وأنه كان
 إذا سئل عن صلة الوف وصفها, ث قال: فإن كان خوف أشد من ذلك, صلوا رجاًل قياما على
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 أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغي مستقبليها قال نافع: ول أرى ابن عمر ذكر ذلك إل عن النب
صلى ال عليه وسلم.

   )مسألة( ول يفرق الشافعي ف الشهور عنه, بي سفر السافة وسفر العدوى, فالميع عنه يوز التطوع
 فيه على الراحلة, وهو قول أب حنيفة خلفا لالك وجاعته, واختار أبو يوسف وأبو سعيد الصطخري,

 التطوع على الدابة ف الصر, وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي ال عنه, واختاره أبو جعفر
 الطبي, حت للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت اَلية ف قوم عميت عليهم القبلة,
 فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أناء متلفة, فقال ال تعال: ل الشارق والغارب فأين وليتم وجوهكم

 فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلتكم ماضية. حدثنا ممد بن إسحاق الهوازي,
 أخبنا أبو أحد الزبيي أخبنا أبو الربيع السمان, عن عاصم بن عبيد ال عن عبد ال بن عامر بن

 ربيعة, عن أبيه قال: كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم, ف ليلة سوداء مظلمة فنلنا منًل, فجعل
 الرجل يأخذ الحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه, فلما أن أصبحنا إذ نن قد صلينا إل غي القبلة, فقلنا

 يارسول ال لقد صلينا ليلتنا هذه لغي القبلة, فأنزل ال تعال: }ول الشرق والغرب فأينما تولوا فثم
 وجه ال{ اَلية, ث رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أب الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي عن

 ممود بن غيلن عن وكيع وابن ماجه عن يي بن حكيم عن أب داود عن أب الربيع السمان, ورواه ابن
 أب حات عن السن بن ممد بن الصباح, عن سعيد بن سليمان عن أب الربيع السمان, واسه أشعث بن
 سعيد البصري, وهو ضعيف الديث, وقال الترمذي: هذا حديث حسن, وليس إسناده بذاك ول نعرفه
 إل من حديث الشعث السمان, وأشعث يضعف ف الديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال

البخاري منكر الديث. وقال ابن معي: ضعيف ل يتج به. وقال ابن حبان: متروك, وال أعلم.
   وقد روى من طريق آخر, عن جابر فقال الافظ أبو بكر بن مردويه ف تفسي هذه اَلية: أخبنا

 إساعيل بن علي بن إساعيل, أخبنا السن بن علي بن شبيب, حدثن أحد بن عبد ال بن السن,
 قال: وجدت ف كتاب أب أخبنا عبد اللك العزرمي عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول ال صلى ال
 عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة, فلم نعرف القبلة, فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي ههنا

 قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الطوط لغي القبلة,
 فلما قفلنا من سفرنا سألنا النب صلى ال عليه وسلم فسكت وأنزل ال تعال: }ول الشرق والغرب

 فأينما تولوا فثم وجه ال{ ث رواه من حديث ممد بن عبيد ال العزرمي عن عطاء عن جابر به, وقال
 الدارقطن قرىء على عبد ال بن عبد العزيز وأنا أسع حدثكم داود بن عمرو أخبنا ممد بن يزيد

271



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 الواسطي عن ممد بن سال عن عطاء عن جابر, قال: كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف مسي
 فأصابنا غيم فتحينا فاختلفنا ف القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يط بي يديه لنعلم

 أمكنتنا فذكرنا ذلك للنب صلى ال عليه وسلم, فلم يأمرنا بالعادة, وقال: قد أجزأت صلتكم, ث قال
 الدارقطن: كذا قال عن ممد بن سال, وقال غيه عن ممد بن عبيد ال العزرمي عن عطاء وها

 ضعيفان, ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلب عن أب صال عن ابن عباس أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم بعث سرية فأخذتم ضبابة فلم يهتدوا إل القبلة فصلوا لغي القبلة ث استبان لم بعد أن

 طلعت الشمس أنم صلوا لغي القبلة, فلما جاؤوا إل رسول ال صلى ال عليه وسلم حدثوه فأنزل ال
 تعال ف هذه اَلية }ول الشرق والغرب فأينما تولوا فثم وجه ال{ وهذه السانيد فيها ضعف, ولعله

 يشد بعضها بعضا, وأما إعادة الصلة لن تبي له خطؤه ففيها قولن للعلماء وهذه دلئل على عدم
القضاء, وال أعلم.

   قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه اَلية ف سبب النجاشي كما حدثنا ممد بن بشار, أخبنا
 هشام بن معاذ حدثن أب عن قتادة أن النب صلى ال عليه وسلم, قال: إن أخا لكم قد مات, فصلوا
 عليه, قالوا نصلي على رجٍل ليس بسلم ؟ قال: فنلت }وإّن من أهل الكتب لن يؤمن بال وما أنزل

 إليكم وما أنزل إليهم خاشعي ل{ قال قتادة: فقالوا إنه كان ل يصلي إل القبلة, فأنزل ال }ول
 الشرق والغرب فاينما تولوا فثم وجه ال{ وهذا غريب, وال أعلم, وقد قيل: إنه كان يصلي إل بيت
 القدس قبل أن يبلغه الناسخ إل الكعبة, كما حكاه القرطب عن قتادة, وذكر القرطب أنه لا مات صلى
 عليه رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إل الصلة على الغائب, قال: وهذا خاص
 عند أصحابنا من ثلثة أوجه ـ أحدها ـ أنه عليه السلم, شاهده حي صلى عليه طويت له الرض.

 الثان أنه لا ل يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن العرب قال القرطب: ويبعد أن يكون
 ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه, وقد أجاب ابن العرب عن هذا لعلهم ل يكن عندهم
 شرعية الصلة على اليت. وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلة والسلم إنا صلى عليه ليكون

ذلك كالتأليف لبقية اللوك, وال أعلم.
   وقد أورد الافظ أبو بكر بن مردويه ف تفسي هذه اَلية من حديث أب معشر عن ممد بن عمرو بن
 علقمة عن أب سلمة عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما بي الشرق والغرب

 قبلة لهل الدينة وأهل الشام وأهل العراق« وله مناسبة ههنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث
 أب معشر واسه نيح بن عبد الرحن السدي الدن به »ما بي الشرق والغرب قبلة« وقال الترمذي وقد
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 روي من غي وجه عن أب هريرة وتكلم بعض أهل العلم ف أب معشر من قبل حفظه, ث قال الترمذي:
 حدثن السن بن بكر الروزي, أخبنا العلى بن منصور أخبنا عبد ال بن جعفر الخرمي, عن عثمان
 بن ممد بن الخنس عن أب سعيد القبي عن أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم
 قال: »ما بي الشرق والغرب قبلة« ث قال الترمذي: هذا صحيح, وحكي عن البخاري أنه قال: هذا

 أقوى من حديث أب معشر وأصح, قال الترمذي: وقد روي عن غي واحد من الصحابة »ما بي الشرق
 والغرب قبلة« منهم عمر بن الطاب وعلي وابن عباس رضي ال عنهم أجعي. وقال ابن عمر: إذا

 جعلت الغرب عن يينك والشرق عن يسارك فما بينهما قبلة, إذا استقبلت القبلة, ث قال ابن مردويه:
 حدثنا علي بن أحد بن عبد الرحن أخبنا يعقوب بن يوسف مول بن هاشم, أخبنا شعيب بن أيوب
 أخبنا ابن ني عن عبد ال بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »ما بي
 الشرق والغرب قبلة« وقد رواه الدارقطن والبيهقي: وقال الشهور عن ابن عمر عن عمر رضي ال

 عنهما قوله قال ابن جرير ويتمل فأينما تولوا وجوهكم ف دعائكم ل فهنالك وجهي أستجيب لكم
 دعاءكم, كما حدثنا القاسم, أخبنا السي حدثن حجاج قال, قال ابن جريج, قال ماهد لا نزلت
 }ادعونيأستجب لكم{ قالوا إل أين, فنلت }فأينما تولوا فثم وجه ال{ قال ابن جرير: ومعن قوله
 }إن ال واسع عليم{ يسع خلقه كلهم بالكفاية والود والفضال, وأما قوله }عليم{ فإنه يعن عليم

بأعمالم ما يغيب عنه منها شيء ول يعزب عن علمه بل هو بميعها عليم.

 ** َوَقاُلوْا اّتَخَذ الّلُه َوَلدا ُسْبَحاَنُه َبل ّلُه َما ِفي الّسَماَواِت َوالْرِض ُكّل ّلُه َقاِنُتوَن *  َبِديُع الّسَماَواِت
َوالْرِض َوِإَذا َقَضَى َأْمرا َفِإّنَما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن 

    اشتملت هذه اَلية الكرية والت تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن ال وكذا من أشبههم من
 اليهود ومن مشركي العرب من جعل اللئكة بنات ال فأكذب ال جيعهم ف دعواهم وقولم إن ل
 ولدا, فقال تعال: }سبحانه{ أي تعال وتقدس وتنه عن ذلك علوا كبيا }بل له ما ف السموات

 والرض{ أي ليس المر كما افتروا وإنا له ملك السموات والرض ومن فيهّن وهوالتصرف فيهم وهو
 خالقهم ورازقهم ومقّدرهم ومسّخرهم ومسّيرهم ومصّرفهم كما يشاء والميع عبيد له وملك له فكيف

 يكون له ولد منهم والولد إنا يكون متولدا من شيئي متناسبي وهو تبارك وتعال ليس له نظي ول
 مشارك ف عظمته وكبيائه ول صاحبة له فكيف يكون له ولد ؟ كما قال تعال: }بديع السموات
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 والرض أن يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم{ وقال تعال:
 }وقالوا اتذ الرحن ولدا لقد جئتم شيئا إّدا * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الرض وتر البال
 هّدا أن دعوا للرحن ولدا * وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولدا إن كل من ف السموات والرض إل آت
 الرحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا{ وقال تعال: }قل هو ال أحد *
 ال الصمد * ل يلد ول يولد * ول يكن له كفوا أحد{. فقرر تعال ف هذه اَليات الكرية أنه السيد

 العظيم الذي ل نظي له ول شبيه له وأن جيع الشياء غيه ملوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ؟
 ولذا قال البخاري ف تفسي هذه اَلية من البقرة: حدثنا أبو اليمان, أخبنا شعيب عن عبد ال بن أب
 السي, حدثنا نافع بن جبي هو ابن مطعم عن ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »قال ال

 تعال كذبن ابن آدم ول يكن له ذلك وشتمن ول يكن له ذلك, فأما تكذيبه إياي فيزعم أن ل أقدر أن
 أعيده كما كان, وأما شتمه إياي فقوله أن ل ولدا فسبحان أن أتذ صاحبة أو ولدا« انفرد به البخاري
 من هذا الوجه وقال ابن مردويه حدثنا أحد بن كامل أخبنا ممد بن إساعيل الترمذي, أخبنا ممد بن

 إسحاق بن ممد الفروي أخبنا مالك عن أب الزناد عن العرج عن أب هريرة قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم: »ويقول ال تعال كذبن ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبن وشتمن وما ينبغي له أن

  وأما¹يشتمن, فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدن كما بدأن. وليس أول اللق بأهون علّي من إعادته
 شتمه إياي فقوله: اتذ ال ولدا. وأنا ال الحد الصمد ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد« وف
 الصحيحي عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال: »ل أحد أصب على أذى سعه من ال, إنم
 يعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم« وقوله: }كل له قانتون{ قال ابن أب حات: أخبنا أبو سعيد

 الشج, أخبنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: }قانتي{ مصلي, وقال عكرمة وأبو
 مالك: }كل له قانتون{ مقرون له بالعبودية, وقال سعيد بن جبي: }كل له قانتون{, يقول الخلص,

 وقال الربيع بن أنس: يقول: }كل له قانتون{ أي: قائم يوم القيامة, وقال السدي: }كل له قانتون{
 أي: مطيعون يوم القيامة, وقال خصيف عن ماهد: }كل له قانتون{ قال: مطيعون, قال كن إنسانا

 فكان, وقال: كن حارا فكان, وقال ابن أب نيح عن ماهد: كل له قانتون مطيعون, قال: طاعة الكافر
 ف سجود ظله وهو كاره, وهذا القول عن ماهد وهو اختيار ابن جرير يمع القوال كلها وهو أن

 القنوت والطاعة والستكانة إل ال وهو شرعي وقدري كما قال ال تعال: }ول يسجد من ف
 السموات والرض طوعا وكرها وظللم بالغدو واَلصال{ وقد ورد حديث فيه بيان القنوت ف القرآن
 ما هو الراد به, كما قال ابن أب حات: أخبنا يوسف ابن عبد العلى, حدثنا ابن وهب, أخبن عمرو
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 بن الارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أب اليثم, عن أب سعيد الدري عن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال: »كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة«, وكذا رواه المام أحد: عن

 حسن بن موسى عن ابن ليعة عن دراج بإسناده مثله, ولكن ف هذا السناد ضعف ل يعتمد عليه,
ورفع هذا الديث منكر, وقد يكن من كلم الصحاب أو من دونه, وال أعلم.

  قال ماهد والسدي:¹  وقوله تعال: }بديع السموات والرض{ أي: خالقهما على غي مثال سبق
 وهو مقتضى اللغة, ومنه يقال للشيء الحدث بدعة, كما جاء ف صحيح مسلم: فإن كل مدثة بدعة,

 والبدعة على قسمي: تارة تكون بدعة شرعية, كقوله: »فإن كل مدثة بدعة وكل بدعة ضللة«, وتارة
 تكون بدعة لغوية, كقول أمي الؤمني عمر بن الطاب عن جعه إياهم على صلة التراويح

 واستمرارهم: نعمت البدعة هذه, وقال ابن جرير: }بديع السموات والرض{ مبدعهما, وإنا هو مفعل
 فصرف إل فعيل, كما صرف الؤل إل الليم, والسمع إل السميع, ومعن البدع النشىء والحدث, ما

 ل يسبقه إل إنشاء مثله وإحداثه أحد, قال: ولذلك سي البتدع ف الدين, مبتدعا لحداثه فيه, ما ل
 يسبق إليه غيه, وكذلك كل مدث قوًل أو فعًل, ل يتقدم فيه متقدم, فإن العرب تسميه مبتدعا, ومن

ذلك قول أعشى بن ثعلبة ف مدح هوذة بن علي النفي:
 يدعي إل قول سادات الرجال إذاأبدوا له الزم أو ما شاءه ابتدعا

  أي يدث ما شاء, قال ابن جرير: فمعن الكلم سبحان ال أن يكون له ولد, وهو مالك ما ف
 السموات والرض تشهد له جيعها بدللتها عليه بالوحدانية, وتقر له بالطاعة, وهو بارئها وخالقها
 وموجدها, من غي أصل ول مثال احتذاها عليه, وهذا إعلم من ال لعباده, أن من يشهد له بذلك

 السيح, الذي أضافوا إل ال بنوته, وإخبار منه لم, أن الذي ابتدع السموات والرض من غي أصل,
 وعلى غي مثال, هو الذي ابتدع السيح عيسى, من غي والد بقدرته, وهذا من ابن جرير رحه ال كلم
 جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعال: }وإذا قضى أمرا فإنا يقول له كن فيكون{ يبي بذلك تعال كمال
 قدرته وعظيم سلطانه, وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه, فإنا يقول له كن, أي: مرة واحدة فيكون, أي:

 فيوجد, على وفق ما أراد كما قال تعال: }إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون{, وقال
 تعال: }إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون{, وقال تعال: }وما أمرنا إل واحدة كلمح

البصر{ وقال الشاعر:
 إذا ما أراد أمرا فإنايقول له كن قوله فيكون
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  ونبه بذلك أيضا, على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره ال, قال ال تعال: }إن مثل عيسى
عند ال كمثل آدم خلقه من تراب ث قال له كن فيكون{.

 ** َوَقاَل اّلِذيَن َل َيْعَلُموَن َلْوَل ُيَكّلُمَنا الّلُه َأْو َتْأِتيَنآ آَيٌة َكَذِلَك َقاَل اّلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم ّمْثَل َقْوِلِهْم َتَشاَبَهْت
ُقُلوُبُهْم َقْد َبّيّنا اَلَياِت ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن 

    قال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال:
 قال رافع بن حريلة لرسول ال صلى ال عليه وسلم: يا ممد إن كنت رسوًل من ال كما تقول, فقل

  فأنزل ال ف ذلك من قوله: }وقال الذين ل يعلمون لول يكلمنا ال أو¹ل فيكلمنا حت نسمع كلمه
 تأتينا آية{, وقال ماهد: }وقال الذين ل يعلمون لول يكلمنا ال أو تأتينا آية{, قال النصارى تقوله,
 وهو اختيار ابن جرير, قال: لن السياق فيهم, وف ذلك نظر, وحكى القرطب: }لول يكلمنا ال{,

 أي: ياطبنا بنبوتك يا ممد, )قلت(: وهو ظاهر السياق, وال أعلم, وقال أبو العالية والربيع بن أنس
 وقتادة والسدي ف تفسي هذه اَلية: هذا قول كفار العرب }كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولم{,
 قال: هم اليهود والنصارى, ويؤيد هذا القول, وأن القائلي ذلك هم مشركو العرب, قوله تعال: }وإذا

 جاءتم آية قالوا لن نؤمن حت نؤتى مثل ما أوت رسل ال ال يعلم حيث يعل رسالته سيصيب الذين
 أجرموا صغار عند ال وعذاب شديد با كانوا يكرون{ اَلية, قوله تعال: }وقالوا لن نؤمن لك حت
 تفجر لنا من الرض ينبوعا{ إل قوله: }قل سبحان رب هل كنت إل بشرا رسوًل{, وقوله تعال:

 }وقال الذين ل يرجون لقاءنا لول أنزل علينا اللئكة أو نرى ربنا{ اَلية, وقوله تعال: }بل يريد كل
  إل غي ذلك من اَليات الدالة على كفر مشركي العرب¹امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة{

 وعتوهم وعنادهم وسؤالم ما ل حاجة لم به, إنا هو الكفر والعاندة, كما قال من قبلهم من المم
 الالية من أهل الكتابي وغيهم, كما قال تعال: }يسألك أهل الكتاب أن تنل عليهم كتابا من السماء

 فقد سألوا موسى أكب من ذلك فقالوا أرنا ال جهرة{, وقال تعال: }وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك
  أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من¹حت نرى ال جهرة{, وقوله تعال: }تشابت قلوبم{

 تقدمهم ف الكفر والعناد والعتو, كما قال تعال: }كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إل قالوا
 ساحر أو منون أتواصوا به{ اَلية, وقوله تعال: }قد بينا اَليات لقوم يوقنون{, أي قد أوضحنا
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 الدللت على صدق الرسل, با ل يتاج معها إل سؤال آخر وزيادة أخرى لن أيقن وصدق واتبع
 الرسل, وفهم ما جاؤوا به عن ال تبارك وتعال, وأما من ختم ال على قلبه وسعه, وجعل على بصره

 غشاوة, فأولئك قال ال فيهم: }إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون ولو جاءتم كل آية حت
يروا العذاب الليم{.

** ِإّنا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحّق َبِشيا َوَنِذيرا َوَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِم 
    قال ابن أب حات: حدثنا أب أخبنا عبد الرحن بن صال أخبنا عبد الرحن بن ممد بن عبد ال
 الفزاري, عن شيبان النحوي, أخبن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن الّنب صلى ال عليه وسلم,
 قال: »أنزلت علّي }إنا أرسلناك بالق بشيا ونذيرا{, قال: بشيا بالنة ونذيرا من النار«, وقوله:
 }ول تسأل عن أصحاب الحيم{ قراءة أكثرهم ول تسأل بضم التاء, على الب وف قراءة أب بن
 كعب, وما تسأل, وف قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الحيم, نقلها ابن جرير, أي: ل

 نسالك عن كفر من كفر بك كقوله: }فإنا عليك البلغ وعلينا الساب{, وكقوله تعال: }فذكر إنا
 أنت مذكر لست عليهم بسيطر{ اَلية, وكقوله تعال: }نن أعلم با يقولون وما أنت عليهم ببار

  وأشباه ذلك من اَليات, وقرأ آخرون: »ول تسأل عن أصحاب¹فذكر بالقرآن من ياف وعيد{
 الحيم« بفتح التاء على النهي, أي: ل تسأل عن حالم, كما قال عبد الرزاق: أخبنا الثوري عن

 موسى بن عبيدة عن ممد بن كعب القرظي, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ليت شعري
 ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ؟« فنلت: }ول تسأل عن أصحاب
 الحيم{, فما ذكرها حت توفاه ال عز وجل, ورواه ابن جرير عن أب كريب عن وكيع عن موسى بن

 عبيدة, وقد تكلموا فيه عن ممد بن كعب بثله, وقد حكاه القرطب, عن ابن عباس وممد بن كعب,
 قال القرطب: وهذا كما يقال ل تسأل عن فلن, أي: قد بلغ فوق ما تسب, وقد ذكرنا ف التذكرة أن
 ال أحيا له أبويه حت آمنا به, وأجبنا عن قوله: »أب وأباك ف النار«, )قلت(: والديث الروي ف حياة

أبويه عليه السلم, ليس ف شيء من الكتب الستة ول غيها, وإسناده ضعيف, وال أعلم.
   ث قال ابن جرير: وحدثن القاسم أخبنا السي حدثن حجاج عن ابن جريج, أخبن داود بن أب

 عاصم به, أن الّنب صلى ال عليه وسلم قال ذات يوم: »أين أبواي« ؟ فنلت: }إنا أرسلناك بالق
 بشيا ونذيرا ول تسأل عن أصحاب الحيم{, وهذا مرسل كالذي قبله, وقد رد ابن جرير هذا القول
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 الروي, عن ممد بن كعب وغيه ف ذلك, لستحالة الشك من الرسول صلى ال عليه وسلم ف أمر
 أبويه, واختار القراءة الول, وهذا الذي سلكه ههنا فيه نظر, لحتمال أن هذا كان ف حال استغفاره
 لبويه, قبل أن يعلم أمرها, فلما علم ذلك تبأ منهما, وأخب عنهما أنما من أهل النار, كما ثبت هذا

ف الصحيح, ولذا أشباه كثية ونظائر ول يلزم ما ذكر ابن جرير, وال أعلم.
   وقال المام أحد: أخبنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان, عن هلل بن علي عن عطاء بن

 يسار, قال: لقيت عبد ال بن عمرو بن العاص, فقلت: أخبن عن صفة رسول ال صلى ال عليه وسلم
  يا أيها النب إنا أرسلناك شاهدا¹ف التوراة فقال: أجل وال إنه لوصوف ف التوراة بصفته ف القرآن

 ومبشرا ونذيرا وحرزا للميي, وأنت عبدي ورسول سيتك التوكل, ل فظ ول غليظ ول صخاب ف
 السواق, ول يدفع بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حت يقيم به اللة العوجاء, بأن يقولوا

 ل إله إل ال فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري, فرواه ف البيوع عن
 ممد بن سنان عن فليح به, وقال تابعه عبد العزيز بن أب سلمة عن هلل: وقال سعيد بن هلل عن

 عطاء عن عبد ال بن سلم, ورواه ف التفسي عن عبد ال عن عبد العزيز بن أب سلمة, عن هلل عن
 عطاء عن عبد ال بن عمرو بن العاص به فذكر نوه, فعبد ال هذا هو ابن صال, كما صرح به ف

 كتاب الدب, وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد ال بن رجاء, وقد رواه الافظ أبو بكر بن مردويه
 ف تفسي هذه اَلية من البقرة, عن أحد بن السن بن أيوب عن ممد بن أحد بن الباء, عن العاف بن
 سليمان عن فليح به وزاد: قال عطاء: ث لقيت كعب الحبار فسألته, فما اختلفا ف حرف إل أن كعبا

قال بلغته: أعينا عمومى, وآذانا صمومى, وقلوبا غلوفا.

 ** َوَلْن َتْرَضَى َعنَك اْلَيُهوُد َوَل الّنَصاَرَى َحّتَى َتّتِبَع ِمّلَتُهْم ُقْل ِإّن ُهَدى الّلِه ُهَو اْلُهَدَى َوَلِئِن اّتَبْعَت
 َأْهَوآَءُهْم َبْعَد اّلِذي َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن َوِلّي َوَل َنِصٍي *  اّلِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه

َحّق ِتَلَوِتِه ُأْوَلـِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبِه َومن َيْكُفْر ِبِه َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن 
    قال ابن جرير: يعن بقوله جل ثناؤه: }ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حت تتبع ملتهم{

 وليست اليهود يا ممد ول النصارى براضية عنك أبدا, فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم, وأقبل على
 طلب رضا ال ف دعائهم إل ما بعثك ال به من الق, وقوله تعال: }قل إن هدى ال هو  الدى{ أي:
 قل يا ممد إن هدى ال الذي بعثن به هو الدى, يعن هو الدين الستقيم الصحيح الكامل الشامل, قال
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 قتادة ف قوله: }قل إن هدى ال هو الدى{ قال: خصومة علمها ال ممدا صلى ال عليه وسلم
 وأصحابه ياصمون با أهل الضللة, قال قتادة: وبلغنا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقول:

 »ل تزال طائفة من أمت يقاتلون على الق, ظاهرين ل يضرهم من خالفهم حت يأت أمر ال«, )قلت(:
 هذا الديث مرج ف الصحيح عن عبد ال بن عمرو, }ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
 ما لك من ال من ول ول نصي{ فيه تديد ووعيد شديد للمة, عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد

  وقد استدل¹ما علموا من القرآن والسنة, عياذا بال من ذلك فإن الطاب مع الرسول والمر لمته
 كثي من الفقهاء بقوله: }حت تتبع ملتهم{ حيث أفرد اللة على أن الكفر كله ملة واحدة, كقوله تعال:
 }لكم دينكم ول دين{ فعلى هذا ل يتوارث السلمون والكفار, وكل منهم يرث قرينه سواء كان من
 أهل دينه أم ل, لنم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأب حنيفة وأحد ف رواية عنه, وقال ف
 الرواية الخرى كقول مالك, إنه ل يتوارث أهل ملتي شت, كما جاء ف الديث, وال أعلم. وقوله:

 }الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلوته{ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى,
 وهو قول عبد الرحن بن زيد بن أسلم, واختاره ابن جرير, وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول
 ال صلى ال عليه وسلم, وقال ابن أب حات: أخبنا أب أخبنا إبراهيم بن موسى وعبد ال بن عمران
 الصبهان, قال: أخبنا يي بن يان حدثنا أسامة بن زيد, عن أبيه عن عمر بن الطاب }يتلونه حق

 تلوته{ قال: إذا مر بذكر النة سأل ال النة, وإذا مر بذكر النار تعوذ بال من النار, وقال أبو العالية:
 قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلوته أن يل حلله, ويرم حرامه, ويقرأه كما أنزله ال,
 ول يرف الكلم عن مواضعه, ول يتأول منه شيئا على غي تأويله, وكذا رواه عبد الرزاق, عن معمر
 عن قتادة ومنصور بن العتمر عن ابن مسعود, قال السدي عن أب مالك عن ابن عباس ف هذه اَلية

  قال ابن أب حات: وروي عن ابن مسعود¹قال: يلون حلله ويرمون حرامه ول يرفونه عن مواضعه
 نو ذلك, وقال السن البصري: يعملون بحكمه ويؤمنون بتشابه, ويكلون ما أشكل عليهم إل عاله,

 وقال ابن أب حات: أخبنا أبو زرعة أخبنا إبراهيم بن موسى أخبنا ابن أب زائدة أخبنا داود بن أب
 هند, عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله: }يتلونه حق تلوته{ قال: يتبعونه حق اتباعه, ث قرأ: }والقمر
 إذا تلها{ يقول: اتبعها قال: وروي عن عكرمة وعطاء وماهد وأب رزين وإبراهيم النخعي نو ذلك.
 وقال سفيان الثوري: أخبنا زبيد عن مرة عن عبد ال بن مسعود, ف قوله: }يتلونه حق تلوته{ قال:
 يتبعونه حق اتباعه, قال القرطب: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الّنب صلى
 ال عليه وسلم ف قوله: }يتلونه حق تلوته{ قال: »يتبعونه حق اتباعه« ث قال ف إسناده غي واحد من
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 الجهولي فيما ذكره الطيب إل أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الشعري: من يتبع القرآن يهبط به
 على رياض النة. وعن عمر بن الطاب: هم الذين إذا مروا بآية رحة سألوها من ال, وإذا مروا بآية

 عذاب استعاذوا منها, قال: وقد روي هذا العن عن الّنب صلى ال عليه وسلم أنه كان إذا مّر بآية رحة
 سأل, وإذا مّر بآية عذاب تعوذ, وقوله: }أولئك يؤمنون به{ خب عن }الذين آتيناهم الكتاب يتلونه

 حق تلوته{ أي: من أقام كتابه من أهل الكتب النلة على النبياء التقدمي حق إقامته, آمن با أرسلتك
 به يا ممد, كما قال تعال: }ولو أنم أقاموا التوراة والنيل وما أنزل إليهم من ربم لكلوا من فوقهم
 ومن تت أرجلهم{ اَلية, }قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والنيل وما أنزل

 إليكم من ربكم{ أي: إذا أقمتموها حق القامة وآمنتم با حق اليان وصدقتم ما فيها من الخبار
 ببعث ممد صلى ال عليه وسلم ونعته وصفته والمر باتباعه ونصره وموازرته, قادكم ذلك إل الق

 واتباع الي ف الدنيا واَلخرة كما قال تعال: }الذين يتبعون الرسول النب المي الذي يدونه مكتوبا
 عندهم ف التوراة والنيل{ اَلية, وقال تعال: }قل آمنوا به أو ل تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله
 إذا يتلى عليهم يرون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعوًل{ أي: إن كان ما

 وعدنا به من شأن ممد صلى ال عليه وسلم لواقعا, وقال تعال: }الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به
 يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمي * أولئك يؤتون أجرهم
 مرتي با صبوا ويدرؤون بالسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون{ وقال تعال: }وقل للذين أوتوا الكتاب

 والميي ءأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنا عليك البلغ وال بصي بالعباد{ ولذا قال
 تعال: }ومن يكفر به فأولئك هم الاسرون{ كما قال تعال: }ومن يكفر به من الحزاب فالنار

 موعده{ وف الصحيح: »والذي نفسي بيده ل يسمع ب أحد من هذه المة, يهودي ول نصران ث ل
يؤمن ب إل دخل النار«.

 ** َياَبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي اّلِتَي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّني َفّضْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَي *  َواّتُقوْا َيْوما ّل
َتْجِزي َنْفٌس َعن ّنْفٍس َشْيئا َوَل ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َوَل َتنَفُعَها َشَفاَعٌة َوَل ُهْم ُينَصُروَن 

    قد تقدم نظي هذه اَلية ف صدر السورة وكررت ههنا للتأكيد والث على اتباع الرسول النب المي
 الذي يدون صفته ف كتبهم نعته واسه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا, وكتمان ما أنعم به عليهم
 وأمرهم أن يذكروا نعمة ال عليهم من النعم الدنيوية والدينية ول يسدوا بن عمهم من العرب على ما
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 رزقهم ال من إرسال الرسول الات منهم, ول يملهم ذلك على السد على مالفته وتكذيبه واليد عن
موافقته, صلوات ال وسلمه عليه دائما إل يوم الدين.

 ** َوِإِذ اْبَتَلَى ِإْبَراِهيَم َرّبُه ِبَكِلَماٍت َفَأَتّمُهّن َقاَل ِإّني َجاِعُلَك ِللّناِس ِإَماما َقاَل َوِمن ُذّرّيِتي َقاَل َل َيَناُل
َعْهِدي الّظاِلِمَي 

    يقول تعال منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلم وأن ال تعال جعله إماما للناس يقتدى به ف
 التوحيد حي قام با كلفه ال تعال به من الوامر والنواهي, ولذا قال: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه

 بكلمات{ أي: واذكر يا ممد لؤلء الشركي وأهل الكتابي الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها
 وإنا الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من الؤمني, اذكر لؤلء ابتلء ال إبراهيم أي: اختباره
 له با كلفه به من الوامر والنواهي )فأتهن( أي: قام بن كلهن كما قال تعال: }وإبراهيم الذي وف{
 أي: وف جيع ما شرع له فعمل به صلوات ال عليه وقال تعال: }إن إبراهيم كان أمة قانتا ل حنيفا

 ول يك من الشركي * شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم * وآتيناه ف الدنيا حسنة وإنه ف
 اَلخرة لن الصالي * ث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الشركي{ وقال تعال:
 }قل إنن هدان رب إل صراط مستقيم * دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الشركي{, وقال

 تعال: }ما كان إبراهيم يهوديا ول نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الشركي * إن أول
 الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النب والذين آمنوا وال ول الؤمني{, وقوله تعال: }بكلمات{ أي:

 بشرائع وأوامر ونواه, فإن الكلمات تطلق, ويراد با الكلمات القدرية كقوله تعال عن مري عليها
 السلم: }وصدقت بكلمات ربا وكتبه وكانت من القانتي{ وتطلق, ويراد با الشرعية, كقوله تعال:

 }وتت كلمة ربك صدقا وعدًل{ أي: كلماته الشرعية, وهي إما خب صدق, وإما طلب عدل إن كان
 أمرا أو نيا, ومن ذلك هذه اَلية الكرية: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن{, أي: قام بن قال:

 }إن جاعلك للناس إماما{ أي: جزاء على ما فعل, كما قام بالوامر وترك الزواجر جعله ال للناس
قدوة, وإماما يقتدى به ويتذى حذوه.

   وقد اختلف ف تعيي الكلمات الت اختب ال با إبراهيم الليل عليه السلم, فروي عن ابن عباس ف
 ذلك روايات, فقال عبد الرزاق, عن معمر عن قتادة قال ابن عباس: ابتله ال بالناسك, وكذا رواه أبو

 إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا, أخبنا معمر عن ابن طاوس عن
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 أبيه عن ابن عباس }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات{, قال: ابتله بالطهارة خس ف الرأس وخس ف
 السد, ف الرأس قص الشارب والضمضة والستنشاق والسواك وفرق الرأس, وف السد تقليم الظفار
 وحلق العانة والتان ونتف البط وغسل أثر الغائط والبول بالاء, قال ابن أب حات: وروي عن سعيد بن
 السيب وماهد والشعب والنخعي, وأب صال وأب اللد نو ذلك, )قلت(: وقريب من هذا ما ثبت ف

 صحيح مسلم عن عائشة رضي ال عنها, قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »عشر من
 الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الاء وقص الظفار وغسل الباجم ونتف البط

 وحلق العانة وانتقاص الاء, ونسيت العاشرة إل أن تكون الضمضة«. قال وكيع: انتقاص الاء يعن
 الستنجاء, وف الصحيحي عن أب هريرة عن الّنب صلى ال عليه وسلم قال: »الفطرة خس: التان

 والستحداد وقص الشارب وتقليم الظفار ونتف البط«, ولفظه لسلم. وقال ابن أب حات: أنبأنا يونس
 بن عبد العلى قراءة, أخبنا ابن وهب, أخبن ابن ليعة عن ابن هبية عن حنش بن عبد ال الصنعان
 عن ابن عباس أنه كان يقول ف تفسي هذه اَلية: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن{ قال: عشر
 ست ف النسان وأربع ف الشاعر, فأما الت ف النسان حلق العانة, ونتف البط والتان, وكان ابن

 هبية يقول: هؤلء الثلثة واحدة, وتقليم الظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم المعة, والربعة
 الت ف الشاعر: الطواف والسعي بي الصفا والروة ورمي المار والفاضة. وقال داود بن أب هند عن

 عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بذا الدين أحد فقام به كله إل إبراهيم, قال ال تعال: }وإذ
 ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن{ قلت له: وما الكلمات الت ابتلى ال إبراهيم بن فأتهن ؟ قال:

 السلم ثلثون سهما منها عشر آيات ف براءة }التائبون العابدون{ إل آخر اَلية, وعشر آيات ف أول
 سورة: }قد أفلح الؤمنون{, و }سأل سائل بعذاب واقع{ وعشر آيات ف الحزاب: }إن السلمي
 والسلمات{ إل آخر اَلية فأتهن كلهن فكتبت له براءة, قال ال: }وإبراهيم الذي وف{ هكذا رواه
 الاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو ممد بن أب حات بأسانيدهم إل داود بن أب هند وهذا لفظ ابن أب

  وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن أب ممد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: الكلمات¹حات
 الت ابتلى ال بن إبراهيم فأتهن, فراق قومه ف ال حي أمر بفارقتهم, وماجته نروذ ف ال حي وقفه
 على ما وقفه عليه من خطر المر الذي فيه خلفه, وصبه على قذفه إياه ف النار ليحرقوه ف ال على
 هول ذلك من أمرهم, والجرة بعد ذلك من وطنه وبلده ف ال حي أمره بالروج عنهم وما أمره به
 من الضيافة والصب عليها بنفسه وماله, وما ابتلي به من ذبح ابنه حي أمره بذبه فلما مضى على ذلك

 من ال كله وأخلصه للبلء, قال ال له: }أسلم قال أسلمت لرب العالي{ على ما كان من خلف
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 الناس وفراقهم. وقال ابن أب حات: أخبنا أبو سعيد الشج أخبنا إساعيل بن علية عن أب رجاء عن
 السن, يعن البصري }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن{ قال: ابتله بالكوكب فرضي عنه,
 وابتله بالقمر فرضي عنه, وابتله بالشمس فرضي عنه, وابتله بالجرة فرضي عنه, وابتله بالتان

  وقال ابن جرير: أخبنا بشر بن معاذ أخبنا يزيد بن زريع, أخبنا¹فرضي عنه, وابتله بابنه فرضي عنه
 سعيد عن قتادة قال: كان السن يقول: أي وال لقد ابتله بأمر فصب عليه, ابتله بالكوكب والشمس

 والقمر, فأحسن ف ذلك وعرف أن ربه دائم ل يزول, فوجه وجهه للذي فطر السموات والرض
 حنيفا, وما كان من الشركي, ث ابتله بالجرة, فخرج من بلده وقومه, حت لق بالشام مهاجرا إل
 ال, ث ابتله بالنار قبل الجرة, فصب على ذلك, وابتله بذبح ابنه والتان, فصب على ذلك, وقال عبد
 الرزاق: أخبنا معمر عمن سع السن يقول ف قوله: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات{ قال: ابتله ال
 بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر, وقال أبو جعفر بن جرير: أخبنا ابن بشار أخبنا سلم

 بن قتيبة, أخبنا أبو هلل عن السن }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات{, قال: ابتله بالكوكب
 وبالشمس والقمر, فوجده صابرا, وقال العوف ف تفسيه عن ابن عباس: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه

 بكلمات فأتهن{ فمنهن }قال إن جاعلك للناس إماما{ ومنهن }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
 وإساعيل{ ومنهن اَليات ف شأن النسك والقام الذي جعل لبراهيم والرزق الذي رزق ساكنوا

  وقال ابن أب حات: أخبنا السن بن ممد بن الصباح, أخبنا شبابة¹البيت, وممد بعث ف دينهما
 عن ورقاء عن ابن أب نيح عن ماهد, ف قوله تعال: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن{ قال ال
 لبراهيم: إن مبتليك بأمر فما هو ؟ قال: تعلن للناس إماما ؟ قال: نعم, قال: ومن ذريت ؟ قال: }ل
 ينال عهدي الظالي{, قال: تعل البيت مثابة للناس ؟ قال: نعم, قال: وأمنا ؟ قال: نعم, قال: وتعلنا

 مسلمي لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم, قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بال ؟
 قال: نعم, قال ابن نيح: سعته عن عكرمة فعرضته على ماهد فلم ينكره, وهكذا رواه ابن جرير من

 غي وجه عن ابن أب نيح عن ماهد, وقال سفيان الثوري عن ابن أب نيح عن ماهد, }وإذ ابتلى
 إبراهيم ربه بكلمات فأتهن{ قال: ابتلي باَليات الت بعدها }إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريت

 قال ل ينال عهدي الظالي{ وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: }وإذ ابتلى إبراهيم ربه
 بكلمات{ قال: الكلمات }إن جاعلك للناس إماما{ وقوله: }وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا{

 وقوله: }واتذوا من مقام إبراهيم مصلى{ وقوله: }وعهدنا إل إبراهيم وإساعيل{ اَلية, وقوله: }وإذ
 يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل{ اَلية, قال: فذلك كله من الكلمات الت ابتلي بن إبراهيم,
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 وقال السدي: الكلمات الت ابتلى بن إبراهيم ربه: }ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا
 واجعلنا مسلمي لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{ }ربنا وابعث فيهم رسوًل منهم{ وقال القرطب: وف

 الوطأ وغيه, عن يي بن سعيد أنه سع سعيد بن السيب يقول: إبراهيم عليه السلم أول من اختت
 وأول من ضاف الضيف, وأول من قلم أظفاره, وأول من قص الشارب, وأول من شاب فلما رأى

 الشيب, قال: ما هذا ؟ قال: وقار, قال: يا رب زدن وقارا. وذكر ابن أب شيبة عن سعد بن إبراهيم
 عن أبيه قال: أول من خطب على النابر إبراهيم عليه السلم, قال غيه: وأول من بّرد البيد وأول من
 ضرب بالسيف, وأول من استاك, وأول من استنجى بالاء, وأول من لبس السراويل, وروي عن معاذ

 بن جبل قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن أتذ النب فقد اتذه أب إبراهيم, وإن أتذ العصا
 فقد اتذها أب إبراهيم« )قلت(: هذا حديث ل يثبت, وال أعلم. ث شرع القرطب يتكلم على ما يتعلق

بذه الشياء من الحكام الشرعية.
   قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يوز أن يكون الراد بالكلمات جيع ما ذكر وجائز أن يكون

 بعض ذلك ول يوز الزم بشيء منها أنه الراد على التعيي إل بديث أو إجاع, قال: ول يصح ف
 ذلك خب بنقل الواحد ول بنقل الماعة الذي يب التسليم له. قال: غي أنه قد روي عن الّنب صلى ال

 عليه وسلم ف نظي معن ذلك خبان أحدها ما حدثنا به أبو كريب, أخبنا شدين بن سعد, حدثن
 زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس قال: كان الّنب صلى ال عليه وسلم يقول: »أل أخبكم ل

 سى ال إبراهيم خليله, الذي وف ؟ لنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: }سبحان ال حي تسون
 وحي تصبحون * وله المد ف السموات والرض وعشيا وحي تظهرون{ إل آخر اَلية« قال:
 واَلخر: ما حدثنا به أبو كريب, أخبنا السن عن عطية, أخبنا إسرائيل عن جعفر بن الزبي عن

 القاسم عن أب أمامة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: }وإبراهيم الذي وف{ قال: »أتدرون ما
 وف ؟« قالوا: ال ورسوله أعلم, قال: »وف عمل يومه أربع ركعات ف النهار« ورواه آدم ف تفسيه

 عن حاد بن سلمة وعبد بن حيد عن يونس بن ممد عن حاد بن سلمة عن جعفر بن الزبي به, ث
 شرع ابن جرير يضعف هذين الديثي, وهو كما قال: فإنه ل يوز روايتهما إل ببيان ضعفهما,

 وضعفهما من وجوه عديدة, فإن كًل من السندين مشتمل على غي واحد من الضعفاء مع ما ف مت
 الديث ما يدل على ضعفه, وال أعلم. ث قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذي قاله ماهد وأبو صال

 والربيع بن أنس أول بالصواب من القول الذي قاله غيهم كان مذهبا لن قوله: }إن جاعلك للناس
 إماما{ وقوله: }وعهدنا إل إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيت للطائفي{ اَلية, وسائر اَليات الت هي نظي
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 ذلك كالبيان عن الكلمات الت ذكر ال أنه ابتلى بن إبراهيم, )قلت(: والذي قاله أوًل من أن الكلمات
 تشمل جيع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول ماهد ومن قال مثله لن السياق يعطي غي ما

قالوه, وال أعلم.
   وقوله قال: }ومن ذريت{ قال: }ل ينال عهدي الظالي{ لا جعل ال إبراهيم إماما سأل ال أن

 تكون الئمة من بعده من ذريته فأجيب إل ذلك وأخب أنه سيكون من ذريته ظالون وأنه ل ينالم عهد
 ال ول يكونون أئمة فل يقتدى بم, والدليل على أنه أجيب إل طلبته قوله تعال ف سورة العنكبوت:
 }وجعلنا ف ذريته النبوة والكتاب{ فكل نب أرسله ال, وكل كتاب أنزله ال بعد إبراهيم ففي ذريته

  وأما قوله تعال: }قال ل ينال عهدي الظالي{ فقد اختلفوا ف ذلك. فقال¹صلوات ال وسلمه عليه
 خصيف عن ماهد ف قوله: }قال ل ينال عهدي الظالي{ قال: إنه سيكون ف ذريتك ظالون, وقال

 ابن أب نيح عن ماهد }قال ل ينال عهدي الظالي{ قال: ل يكون ل إمام ظال, وف رواية: ل أجعل
 إماما ظالا يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن ماهد ف قوله تعال: }قال ل ينال عهدي الظالي{
 قال: ل يكون إمام ظال يقتدى به. وقال ابنأب حات أخبنا أب أخبنا مالك بن ِإساعيل أخبنا شريك
 عن منصور عن ماهد ف قوله: }ومن ذريت{ قال أما من كان منهم صالا فأجعله ِإماما يقتدى به,

 وأما من كان ظالا فل ول نعمة عي. وقال سعيد بن جبي }لينال عهدي الظالي{ الراد به الشرك ل
 يكون ِإمام ظال, يقول ل يكون ِإمام مشرك, وقال ابن جريج عن عطاء قال: }ِإن جاعلك للناس

 ِإماما{ قال ومن ذريت فأب أن يعل من ذريته ِإماما ظالا, قلت لعطاء ما عهده ؟ قال أمره, وقال ابن
 أب حات أخبنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب ِإّل أخبنا الفرياب حدثنا إساعيل حدثنا ساك بن

 حرب عن عكرمة عن ابن عباس, قال: قال ال ِلبراهيم ِإن جاعلك للناس ِإماما قال ومن ذريت فأب أن
 يفعل ث قال }ل ينال عهدي الظالي{ وقال ممد ابن ِإسحاق عن ممد بن أب ممد عن سعيد أو

 عكرمة عن ابن عباس }قال ومن ذريت قال ل ينال عهدي الظالي{ يبه أنه كائن ف ذريته ظال ل
 ينال عهده ول ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وِإن كان من ذرية خليله, ومسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له
 ما أراد من مسألته. وقال العوف عن ابن عباس }ل ينال عهدي الظالي{ قال يعن: ل عهد لظال عليك

 ف ظلمه أن تطيعه فيه, وقال ابن جرير حدثنا ِإسحاق أخبنا عبد الرحن بن عبد ال عن ِإسرائيل عن
 مسلم العور عن ماهد عن ابن عباس قال }ل ينال عهدي الظالي{ قال ليس للظالي عهد وِإن

 عاهدته أنقضه وروي عن ماهد وعطاء ومقاتل بن حيان نو ذلك, وقال الثوري عن هارون بن عنترة
 عن أبيه قال ليس لظال عهد, وقال عبد الرزاق أخبنا معمر عن قتادة ف قوله: }ل ينال عهدي
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 الظالي{ قال ل ينال عهد ال ف اَلخرة الظالي فأما ف الدنيا فقد ناله الظال فآمن به وأكل وعاش,
 وكذا قال ِإبراهيم النخعي وعطاء وعكرمة, وقال الربيع بن أنس عهد ال الذي عهد ِإل عباده دينه يقول

 ل ينال دينه الظالي, أل ترى أنه قال: }وباركنا عليه وعلى ِإسحاق ومن ذريتهما مسن وظال لنفسه
 مبي{ يقول ليس كل ذريتك ياِإبراهيم على الق, وكذا روي عن أب العالية وعطاء ومقاتل بن حيان
 وقال جويب عن الضحاك ل ينال طاعت عدّو ل يعصين ول أنلها إل وليا يطيعن. وقال الافظ أبو

 بكر بن مردويه: أخبنا عبد الرحن بن ممد بن حامد أخبنا أحد بن عبد ال بن سعيد السدي, حدثنا
 سليم بن سعيد الدامغان, أخبنا وكيع عن العمش عن سعد بن عبيدة عن أب عبد الرحن السلمي عن

 علي بن أب طالب عن النب صلى ال عليه وسلم قال: }ل ينال عهدي الظالي{ قال ل طاعة ِإل ف
 العروف, وقال السدي: }ل ينال عهدي الظالي{ يقول عهدي نبوت ـ فهذه أقوال مفسري السلف

 ف هذه اَلية, على ما نقله ابن جرير وابن أب حات رحهما ال تعال واختار ابن جرير أن هذه اَلية وِإن
 كانت ظاهرة ف الب, أنه ل ينال عهد ال باِلمامة ظالا, ففيها ِإعلم من ال ِلبراهيم الليل عليه

 السلم, أنه سيوجد من ذريتك من هو ظال لنفسه كما تقدم عن ماهد وغيه. وال أعلم. وقال ابن
خويز منداد الالكي: الظال ل يصلح أن يكون خليفة ول حاكما ول مفتيا ول شاهدا ول راويا.

 ** َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ّللّناِس َوَأْمنا َواّتِخُذوْا ِمن ّمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصّلى َوَعِهْدَنآ ِإَلَى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل
 َأن َطّهَرا َبْيِتَي ِللّطاِئِفَي َواْلَعاِكِفَي َوالّرّكِع الّسُجوِد *  َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرّب اْجَعْل َهـَذا َبَلدا آِمنا

 َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الّثَمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَلِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمّتُعُه َقِليًل ُثّم َأْضَطّرُه ِإَلَى
 َعَذاِب الّناِر َوِبْئَس اْلَمِصُي *  َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوِإْسَماِعيُل َرّبَنا َتَقّبْل ِمّنآ ِإّنَك َأنَت

 الّسِميُع اْلَعِليُم *  َرّبَنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذّرّيِتَنآ ُأّمًة ّمْسِلَمًة ّلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنآ ِإّنَك
َأنَت الّتّواُب الّرِحيُم 

   َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ّللّناِس َوَأْمنا َواّتِخُذوْا ِمن ّمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصّلى قال العوف: عن ابن عباس قوله
 تعال: }وِإذ جعلنا البيت مثابة للناس{ يقول: ل يقضون فيه وطرا, يأتونه ث يرجعون ِإل أهليهم ث

 يعودون ِإليه, وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: مثابة للناس يقول يثوبون, رواها ابن جرير. وقال
 ابن أب حات: أخبنا أب أخبنا عبد ال بن رجاء, أخبنا ِإسرائيل عن مسلم عن ماهد عن ابن عباس,
 ف قوله تعال: }وِإذ جعلنا البيت مثابة للناس{ قال: يثوبون ِإليه ث يرجعون, قال وروي عن أب العالية
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 وسعيد بن جبي, ف رواية وعطاء وماهد والسن وعطية والربيع ابن أنس والضحاك نو ذلك, وقال
 ابن جرير: حدثن عبد الكري ابن أب عمي حدثن الوليد بن مسلم, قال: قال أبو عمرو يعن الوزاعي,

 حدثن عبدة بن أب لبابة ف قوله تعال: }وِإذ جعلنا البيت مثابة للناس{ قال لينصرف عنه منصرف,
 وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا, وحدثن يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد }وِإذ جعلنا البيت
 مثابة للناس{ قال يثوبون ِإليه من البلدان كلها ويأتونه, وما أحسن ما قاله الشاعر ف هذا العن أورده

القرطب:
 جعل البيت مثابا لمليس منه الدهر يقضون الوطر

   وقال سعيد ابن جبي ف الرواية الخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الراسان }مثابة للناس{ أي ممعا
 }وأمنا{ قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس عن

 أب العالية }وِإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا{ يقول وأمنا من العدو وأن يعل فيه السلح, وقد كانوا
 ف الاهلية يتخطف الناس من حولم وهم آمنون ليسبون, وروي عن ماهد وعطاء والسدي وقتادة

والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا.
   ومضمون ما فسر به هؤلء الئمة هذه اَلية أن ال تعال يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به

 شرعا وقدرا, من كونه مثابة للناس, أي جعله مًل تشتاق ِإليه الرواح, وتن ِإليه, ول تقضي منه وطرا
 ولو ترددت ِإليه كل عام استجابة من ال تعال, لدعاء خليله ِإبراهيم عليه السلم, ف قوله فاجعل أفئدة
 من الناس توي ِإليهم, ِإل أن قال: }ربنا وتقبل دعاء{ ويصفه تعال بأنه جعله آمنا من دخله أمن, ولو
 كان قد فعل ما فعل ث دخله كان آمنا, وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه
 أو أخيه فيه, فل يعرض له, كما وصف ف سورة الائدة ف قوله تعال: }جعل ال الكعبة البيت الرام
 قياما للناس{ أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء, كما قال ابن عباس: لو ل يج الناس هذا البيت,

 لطبق ال السماء على الرض, وما هذا الشرف ِإل لشرف بانيه أوًل, وهو خليل الرحن, كما قال
 تعال: }وِإذ بوأنا ِلبراهيم مكان البيت أن لتشرك ب شيئا{. وقال تعال: }ِإن أول بيت وضع للناس
 للذي ببكة مباركا وهدى للعالي * فيه آيات بينات مقام ِإبراهيم ومن دخله كان آمنا{ وف هذه اَلية
 الكرية, نبه على مقام ِإبراهيم مع المر بالصلة عنده. فقال }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{, وقد
 اختلف الفسرون ف الراد بالقام ما هو, فقال ابن أب حات: أخبنا عمرو بن شبة النميي, حدثنا أبو
 خلف, يعن عبد ال بن عيسى, أخبنا داود بن أب هند عن ماهد عن ابن عباس }واتذوا من مقام
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 ِإبراهيم مصلى{ قال: مقام ِإبراهيم الرم كله وروي عن ماهد وعطاء مثل ذلك, وقال أيضا أخبنا
 السن بن ممد بن الصباح, حدثنا حجاج عن ابن جريج, قال: سألت عطاء عن }واتذوا من مقام

 ِإبراهيم مصلى{ فقال سعت ابن عباس قال: أما مقام ِإبراهيم الذي ذكر ههنا, فمقام ِإبراهيم هذا الذي
 ف السجد, ث قال: ومقام ِإبراهيم يعد كثي مقام ِإبراهيم الج كله, ث فسره ل عطاء فقال: التعريف

 وصلتان بعرفة, والشعر, ومن, ورمي المار, والطواف بي الصفا والروة, فقلت أفسره ابن عباس ؟
 قال ل. ولكن قال مقام ِإبراهيم الج كله. قلت: أسعت ذلك لذا أجع ؟ قال: نعم سعته منه. وقال

 سفيان الثوري عن عبد ال بن مسلم, عن سعيد بن جبي }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{ قال:
 الجر مقام ِإبرهيم نب ال قد جعله ال رحة, فكان يقوم عليه ويناوله ِإساعيل الجار, ولو غسل رأسه
 كما يقولون لختلف رجله. وقال السدي: القام الجر الذي وضعته زوجة ِإساعيل تت قدم ِإبراهيم
 حت غسلت رأسه. حكاه القرطب وضعفه ورجحه غيه, وحكاه الرازي ف تفسيه عن السن البصري
 وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن أب حات: أخبنا السن بن ممد ابن الصباح, أخبنا عبد الوهاب بن

 عطاء عن ابن جريج, عن جعفر بن ممد عن أبيه, سع جابرا يدث عن حجة النب صلى ال عليه
 وسلم, قال: لا طاف النب صلى ال عليه وسلم, قال له عمر: هذا مقام أبينا ؟ قال: نعم, قال: أفل
 نتخذه مصلى ؟ فأنزل ال عز وجل }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{, وقال عثمان ابن أب شيبة:

 أخبنا أبو أسامة عن زكريا, عن أب إسحاق, عن أب ميسرة, قال: قال عمر: قلت: يارسول ال هذا
 مقام خليل ربنا ؟ قال: نعم, قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فنلت }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{, وقال

 ابن مردويه: أخبنا دعلج بن أحد, أخبنا غيلن بن عبد الصمد, أخبنا مسروق بن الرزبان, أخبنا
 زكريا بن أب زائدة عن أب ِإسحاق, عن عمرو بن ميمون, عن عمر بن الطاب, أنه مر بقام ِإبراهيم

 فقال: يارسول ال أليس نقوم بقام خليل ربنا ؟ قال: بلى, قال: أفل نتخذه مصلى ؟ فلم يلبث إل يسيا
 حت نزلت }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{, وقال ابن مردويه: أخبنا علي بن أحد بن ممد

 القزوين, أخبنا علي بن السي, حدثنا النيد, أخبنا هشام ابن خالد, أخبنا الوليد عن مالك بن
 أنس, عن جعفر بن ممد عن أبيه, عن جابر, قال: لا وقف رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم فتح
 مكة عند مقام ِإبراهيم, قال له عمر: يارسول ال هذا مقام ِإبراهيم الذي قال ال }واتذوا من مقام

 ِإبراهيم مصلى{, قال: نعم, قال الوليد: قلت لالك: هكذا حدثك واتذوا ؟ قال: نعم هكذا وقع ف
 هذه الرواية وهو غريب, وقد روى النسائي من حديث الوليد ابن مسلم نوه, وقال البخاري: باب قوله
 }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{ مثابة يثوبون يرجعون, حدثنا مسدد, أخبنا يي عن حيد, عن أنس
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 بن مالك, قال: قال عمر بن الطاب: وافقت رب ف ثلث أو وافقن رب ف ثلث, قلت: يارسول ال
 لو اتذت من مقام ِإبراهيم مصلى فنلت }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{, وقلت: يارسول ال,

 يدخل عليك الب والفاجر, فلو أمرت أمهات الؤمني بالجاب, فأنزل ال آية الجاب. قال: وبلغن
 معاتبة النب صلى ال عليه وسلم بعض نسائه, فدخلت عليهن فقلت: ِإن انتهيت أو ليبدلن ال رسوله

 خيا منكن حت أتت ِإحدى نسائه, قالت: ياعمر, أما ف رسول ال ما يعظ نساءه حت تعظهن أنت,
 فأنزل ال }عسى ربه ِإن طلقكن أن يبدله أزواجا خيا منكن مسلمات{ اَلية, وقال ابن أب مري:

 أخبنا يي بن أيوب, حدثن حيد, قال: سعت أنسا عن عمر رضي ال عنهما, هكذا ساقه البخاري
 ههنا, وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الكم العروف بابن أب مري الصري, وقد تفرد عنه
 بالرواية البخاري من بي أصحاب الكتب الستة, وروى عنه الباقون بواسطة, وغرضه من تعليق هذا

 الطريق ليبي فيه اتصال ِإسناد الديث, وِإنا ل يسنده لن أب أيوب الغافقي فيه شيء, كما قال اِلمام
 أحد فيه هو سيء الفظ, وال أعلم. وقال اِلمام أحد: حدثنا هشيم, أخبنا حيد عن أنس, قال: قال

 عمر رضي ال عنه: وافقت رب عز وجل ف ثلث, قلت: يارسول ال, لو اتذت من مقام ِإبراهيم
 مصلى, فنلت }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{, وقلت: يارسول ال, ِإن نساءك يدخل عليهن الب

 والفاجر, فلو أمرتن أن يتجب, فنلت آية الجاب. واجتمع على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 نساؤه ف الغية, فقلت لن: }عسى ربه ِإن طلقكن أن يبدله أزواجا خيا منكن{, فنلت كذلك, ث
 رواه أحد عن يي وابن أب عدي كلها عن حيد, عن أنس عن عمر, أنه قال: وافقت رب ف ثلث

 أو وافقن رب ف ثلث, فذكره. وقد رواه البخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن أحد بن منيع
 والنسائي, عن يعقوب بن ِإبراهيم الدورقي وابن ماجه, عن ممد بن الصباح, كلهم عن هشيم بن

 بشيبه. ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حيد, عن حجاج بن منهال, عن حاد بن سلمة والنسائي,
 عن هناد عن يي بن أب زائدة كلها, عن حيد وهو ابن تيويه الطويل به. وقال الترمذي: حسن

 صحيح. ورواه المام علي بن الدين عن زيد بن زريع, عن حيد به, وقال: هذا من صحيح الديث
 وهو بصري, ورواه المام مسلم بن حجاج ف صحيحه بسند آخر ولفظ آخر, فقال: أخبنا عقبة بن

 مكرم, أخبنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أساء, عن نافع, عن ابن عمر, قال: وافقت رب ف ثلث:
 ف الجاب, وف أساري بدر, وف مقام ِإبراهيم. وقال أبو حات الرازي: أخبنا ممد بن عبد ال

 النصاري, أخبنا حيد الطويل عن أنس بن مالك, قال: قال عمر بن الطاب: وافقن رب ف ثلث أو
 وافقت رب ف ثلث, قلت يارسول ال لو اتذت من مقام ِإبراهيم مصلى, فنلت }واتذوا من مقام
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 ِإبراهيم مصلى{, وقلت: يارسول ال لو حجبت النساء, فنلت آية الجاب, والثالثة: لا مات عبد ال
 بن أب, جاء رسول ال صلى ال عليه وسلم ليصلي عليه, قلت: يارسول ال تصلي على هذا الكافر
 النافق ؟ فقال: ِإيها عنك ياابن الطاب, فنلت }ول تصل على أحد منهم مات أبدا ول تقم على
 قبه{ وهذا ِإسناد صحيح أيضا, ول تعارض بي هذا ول هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد ِإذا

 عارضه منطوق قدم عليه, وال أعلم, وقال ابن جريج: أخبن جعفر عن ممد عن أبيه, عن جابر: أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم رمل ثلثة أشواط ومشى أربعا حت ِإذا فرغ عمد ِإل مقام ِإبراهيم
 فصلى خلفه ركعتي, ث قرأ }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{ وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن

 سلمان, أخبنا حات بن ِإساعيل, أخبنا جعفر بن ممد عن أبيه, عن جابر, قال: استلم رسول ال صلى
 ال عليه وسلم الركن فرمل ثلثا ومشى أربعا ث نفذ ِإل مقام ِإبراهيم فقرأ }واتذوا من مقام ِإبراهيم

 مصلى{ فجعل القام بينه وبي البيت, فصلى ركعتي, وهذا قطعة من الديث الطويل الذي رواه مسلم
 ف صحيحه من حديث حات بن ِإساعيل, وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار, قال: سعت ابن
 عمر يقول: قدم رسول ال صلى ال عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف القام ركعتي, فهذا

 كله ما يدل على أن الراد بالقام ِإنا هو الجر الذي كان ِإبراهيم عليه السلم يقوم عليه لبناء الكعبة, لا
 ارتفع الدار أتاه ِإساعيل عليه السلم به ليقوم فوقه ويناوله الجارة فيضعها بيده لرفع الدار, وكلما
 كمل ناحية انتقل ِإل الناحية الخرى يطوف حول الكعبة, وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله
 ِإل الناحية الت تليها, وهكذا حت ت بناء جدران الكعبة كما سيأت بيانه ف قصة ِإبراهيم وِإساعيل ف

 بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري, وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه, ول يزل هذا معروفا تعرفه
العرب ف جاهليتها, ولذا قال أبو طالب ف قصيدته العروفة اللمية:

 وموطىء ِإبراهيم ف الصخر رطبةعلى قدميه حافيا غي ناعل

   وقد أدرك السلمون ذلك فيه كما قال عبد ال بن وهب: أخبن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أن
 أنس ابن مالك حدثهم, قال: رأيت القام فيه أصابعه عليه السلم وأخص قدميه, غي أنه أذهبه مسح

 الناس بأيديهم, وقال ابن جرير: بشر بن معاذ أخبنا يزيد بن زريع, أخبنا سعيد عن قتادة }واتذوا من
 مقام ِإبراهيم مصلى{ ِإنا أمروا أن يصلوا عنده ول يؤمروا بسحه. وقد تكلفت هذه المة شيئا ما

 تكلفته المم قبلها, ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه المة يسحونه حت
 اخلولق وانحى, )قلت( وقد كان هذا القام ملصقا بدار الكعبة قديا ومكانه معروف اليوم ِإل جانب
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 الباب ما يلي الجر ينة الداخل من الباب ف البقعة الستقلة هناك, وكان الليل عليه السلم لا فرغ من
 بناء البيت وضعه ِإل جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولذا, وال أعلم, أمر بالصلة
 هناك عند الفراغ من الطواف, وناسب أن يكون عند مقام ِإبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه, وِإنا

 أخره عن جدار الكعبة أمي الؤمني عمر ابن الطاب رضي ال عنه أحد الئمة الهديي واللفاء
 الراشدين الذين أمرنا باتباعهم, وهو أحد الرجلي اللذين قال فيهما رسول ال صلى ال عليه وسلم

 »اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر« وهو الذي نزل القرآن بوفاته ف الصلة عنده, ولذا ل ينكر
 ذلك أحد من أصحابه رضي ال عنهم أجعي, قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثن عطاء وغيه من

 أصحابنا, قال: أول ما نقله عمر بن الطاب رضي ال عنه, وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر, عن حيد
 العرج, عن ماهد, قال: أول من أخر القام ِإل موضعه اَلن عمر بن الطاب رضي ال عنه, وقال

 الافظ أبو بكر أحد بن علي بن السي البيهقي: أخبنا أبو السي بن الفضيل القطان, أخبنا القاضي
 أبو بكر أحد بن كامل, حدثنا أبو ِإساعيل ممد بن ِإساعيل السلمي, حدثنا أبو ثابت, حدثنا

 الدراوردي عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي ال عنها: أن القام كان زمان رسول ال
 صلى ال عليه وسلم, وزمان أب بكر رضي ال عنه, ملتصقا بالبيت, ث أخره عمر بن الطاب رضي ال
 عنه, وهذا ِإسناد صحيح مع ما تقدم, وقال ابن أب حات: أخبنا أب أخبنا ابن أب عمر العدن قال: قال
 سفيان, يعن ابن عيينة وهو ِإمام الكيي ف زمانه: كان القام من سقع البيت على عهد رسول ال صلى

 ال عليه وسلم, فحوله عمر ِإل مكانه بعد النب صلى ال عليه وسلم وبعد قوله }واتذوا من مقام
 ِإبراهيم مصلى{ قال: ذهب السيل به بعد تويل عمر ِإياه من موضعه هذا, فرده عمر ِإليه, وقال سفيان:

 ل أدري كم بينه وبي الكعبة قبل تويله, وقال سفيان ل أدري أكان لصقا با أم ل ؟ فهذه اَلثار
 متعاضدة على ما ذكرناه, وال علم, وقد قال الافظ أبو بكر بن مردويه: أخبنا ابن عمر وهو أحد بن

 ممد بن حكيم, أخبنا ممد بن عبد الوهاب بن أب تام, أخبنا آدم هو ابن أب ِإياس ف تفسيه,
 أخبنا شريك عن ِإبراهيم بن الهاجر عن ماهد, قال: قال عمر بن الطاب: يا رسول ال لو صلينا
 خلف القام, فأنزل ال }واتذوا من مقام ِإبراهيم مصلى{ فكان القام عند البيت, فحوله رسول ال

 صلى ال عليه وسلم على موضعه هذا. قال ماهد: وكان عمر يرَى الرأي فينل به القرآن, هذا مرسل
 عن ماهد, وهو مالف لا تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر, عن حيد العرج, عن ماهد: أن أول

 من أخر القام ِإل موضعه اَلن عمر بن الطاب رضي ال عنه, وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع
اعتضاد هذا با تقدم, وال أعلم.
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 َوَعِهْدَنآ ِإَلَى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأن َطّهَرا َبْيِتَي ِللّطاِئِفَي َواْلَعاِكِفَي َوالّرّكِع الّسُجوِد * َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم
 َرّب اْجَعْل َهـَذا َبَلدا آِمنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الّثَمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَلِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر

 َفُأَمّتُعُه َقِليًل ُثّم َأْضَطّرُه ِإَلَى َعَذاِب الّناِر َوِبْئَس اْلَمِصُي * َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوِإْسَماِعيُل
 َرّبَنا َتَقّبْل ِمّنآ ِإّنَك َأنَت الّسِميُع اْلَعِليُم * َرّبَنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذّرّيِتَنآ ُأّمًة ّمْسِلَمًة ّلَك َوَأِرَنا

َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنآ ِإّنَك َأنَت الّتّواُب الّرِحيُم 
   قال السن البصري: قوله }وعهدنا ِإل ِإبراهيم وِإساعيل{ قال: أمرها ال أن يطهراه من الذى

 والنجس, ول يصيبه من ذلك شيء, وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده ؟ قال: أمره. وقال عبد
 الرحن بن زيد بن أسلم }وعهدنا ِإل ِإبراهيم{ أي أمرناه كذا, قال: والظاهر أن هذا الرف ِإنا عدي

 بِإل لنه ف معن تقدمنا وأوحينا, وقال سعيد بن جبي عن ابن عباس قوله }أن طهرا بيت للطائفي
 والعاكفي{ قال: من الوثان, وقال ماهد وسعيد بن جبي }طهرا بيت للطائفي{ أن ذلك من الوثان
 والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أب حات, وروي عن عبيد بن عمي وأب العالية وسعيد بن جبي

 وماهد وعطاء وقتادة }أن طهرا بيت{ أي بل ِإله ِإل ال من الشرك, وأما قوله تعال: }للطائفي{
 فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبي أنه قال ف قوله تعال }للطائفي{ يعن من أتاه من غرابة
 }والعاكفي{ القيمي فيه, وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس, أنما فسرا العاكفي بأهله القيمي
 فيه, كما قال سعيد بن جبي, وقال يي القطان عن عبد اللك هو ابن أب سليمان, عن عطاء ف قوله
 }والعاكفي{ قال: من انتابه من المصار فأقام عنده وقال لنا ونن ماورون أنتم من العاكفي, وقال

 وكيع عن أب بكر الذل, عن عطاء, عن ابن عباس, قال: ِإذا كان جالسا فهو من العاكفي, وقال ابن
 أب حات: أخبنا أب, أخبنا موسى بن ِإساعيل, أخبنا حاد بن سلمة, أخبنا ثابت, قال: قلنا لعبد ال

 بن عبيد بن عمي: ما أران ِإل مكلم المي أن أمنع الذين ينامون ف السجد الرام, فِإنم ينبون
 ويدثون. قال: ل تفعل, فِإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حيد عن سليمان

 بن حرب عن حاد بن سلمة به, )قلت( وقد ثبت ف الصحيح أن الصحيح أن ابن عمر كان ينام ف
 مسجد الرسول صلى ال عليه وسلم وهو عزب, وأما قوله تعال: }والركع السجود{ فقال وكيع عن

 أب بكر الذل, عن عطاء عن ابن عباس: والركع السجود, قال: ِإذا كان مصليا فهو من الركع
 السجود, وكذا قال عطاء وقتادة. قال ابن جرير رحه ال: فمعن اَلية, وأمرنا ِإبراهيم وِإساعيل بتطهي
 بيت للطائفي, والتطهي الذي أمرنا به ف البيت هو تطهيه من الصنام وعبادة الوثان فيه ومن الشرك,
 ث أورد سؤاًل فقال: فِإن قيل: فهل كان قبل بناء ِإبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيه
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 منه وأجاب بوجهي: )أحدها( أنه أمرها بتطهيه ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الصنام
 والوثان, ليكون ذلك سنة لن بعدها, ِإذ كان ال تعال قد جعل ِإبراهيم ِإماما يقتدى به, كما قال عبد

 الرحن بن زيد }أن طهرا بيت{ قال: من الصنام الت يعبدون, الت كان الشركون يعظمونا )قلت(
 وهذا الواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل ِإبراهيم عليه السلم, ويتاج ِإثبات هذا ِإل دليل
 عن العصوم ممد صلى ال عليه وسلم. )الواب الثان( أنه أمرها أن يلصا ف بنائه ل وحده ل شريك

 له, فيبنياه مطهرا من الشرك والريب, كما قال جل ثناؤه: }أفمن أسس بنيانه على تقوى من ال
 ورضوان خي أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار{ قال: فكذلك قوله: }وعهدنا ِإل ِإبراهيم

 وإساعيل أن طهرا بيت{ أي ابنياه على طهر من الشرك ب والريب, كما قال السدي }أن طهرا بيت{
 ابنيا بيت للطائفي, وملخص هذا الواب أن ال تعال أمر إبراهيم وإساعيل عليهما السلم أن يبنيا

 الكعبة على اسه وحده ل شريك له للطائفي به, والعاكفي عنده, والصلي إليه من الركع السجود,
 كما قال تعال: }وإذ بوأنا لبراهيم مكان البيت أن ل تشرك ب شيئا وطهر بيت للطائفي والقائمي

والركع السجود{ اَليات.
   وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلة عند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك رحه ال, الطواف به

 لهل المصار أفضل. وقال المهور: الصلة أفضل مطلقا, وتوجيه كل منهما يذكر ف كتاب
 الحكام, والراد من ذلك الرد على الشركي الذين كانوا يشركون بال عند بيته الؤسس على عبادته

 وحده ل شريك له, ث مع ذلك يصدون أهله الؤمني عنه, كما قال تعال: }إن الذين كفروا ويصدون
 عن سبيل ال والسجد الرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلاد بظلم نذقه
 من عذاب أليم{ ث ذكر أن البيت إنا أسس لن يعبد ال وحده ل شريك له إما بطواف أو صلة, فذكر

 ف سورة الج أجزاءها الثلثة: قيامها وركوعها وسجودها, ول يذكر العاكفي لنه تقدم }سواء
 العاكف فيه والباد{ وف هذه اَلية الكرية ذكر الطائفي والعاكفي, واكتفى بذكر الركوع والسجود

 عن القيام, لنه قد علم أنه ل يكون ركوع ول سجود إل بعد قيام, وف ذلك أيضا رد على من ل
 يجه من أهل الكتابي اليهود والنصارى, لنم يعتقدون فضيلة إبراهيم الليل وإساعيل , ويعلمون أنه

 بن هذا البيت للطواف ف الج والعمرة وغي ذلك وللعتكاف والصلة عنده, وهم ل يفعلون شيئا من
 ذلك, فكيف يكونون مقتدين بالليل وهم ل يفعلون ما شرع ال له ؟ وقد حج البيت موسى بن عمران
 وغيه من النبياء عليهم الصلة والسلم, كما أخب بذلك العصوم الذي ل ينطق عن الوى }إن هو إل

وحي يوحى{.
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   وتقدير الكلم إذا }وعهدنا إل إبراهيم{ أي تقدمنا بوحينا إل إبراهيم وإساعيل }أن طهرا بيت
 للطائفي والعاكفي والركع السجود{ أي طهراه من الشرك والريب, وابنياه خالصا ل معقًل للطائفي
 والعاكفي والركع السجود, وتطهي الساجد مأخوذ من هذه اَلية الكرية, ومن قوله تعال: }ف بيوت

 أذن ال أن ترفع ويذكر فيها اسه يسبح له فيها بالغدو واَلصال{ ومن السنة من أحاديث كثية من
 المر بتطهيها وتطييبها وغي ذلك من صيانتها من الذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولذا قال عليه
 السلم »إنا بنيت الساجد لا بنيت له« وقد جعت ف ذلك جزءا على حدة, ول المد والنة, وقد
 اختلف الناس ف أول من بن الكعبة, فقيل: اللئكة قبل آدم, روي هذا عن أب جعفر الباقر ممد بن

 علي بن السي, ذكره القرطب وحكى لفظه, وفيه غربة, وقيل: آدم عليه السلم, رواه عبد الرزاق عن
 ابن جريج, عن عطاء وسعيد بن السيب وغيهم: أن آدم بناه من خسة أجبل: من حراء وطور سيناء

 وطور زيتا وجبل لبنان والودي, وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب الحبار وقتادة وعن
 وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث عليه السلم, وغالب من يذكر هذه إنا يأخذه من كتب أهل

 الكتاب, وهي ما ل يصدق ول يكذب ول يعتمد عليها بجردها, وأما إذا صح حديث ف ذلك فعلى
الرأس والعي.

   وقوله تعال: }وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بال
 واليوم اَلخر{ قال المام أبو جعفر بن جرير: أخبنا ابن بشار قال: أخبنا عبد الرحن بن مهدي,
 أخبنا سفيان عن أب الزبي, عن جابر بن عبد ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن

 إبراهيم حرم بيت ال وأمنه, وإن حرمت الدينة ما بي لبتيها فل يصاد صيدها ول يقطع عضاهها«
 وهكذا رواه النسائي عن ممد بن بشار, عن بندار به, وأخرجه مسلم عن أب بكر بن أب شيبة وعمرو
 بن الناقد كلها عن أب أحد الزبيي عن سفيان الثوري, وقال ابن جرير أيضا: أخبنا أبو كريب وأبو

 السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, وأخبنا أبو كريب, أخبنا عبد الرحيم الرازي, قال جيعا: سعنا
 أشعث عن نافع, عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن إبراهيم كان عبد ال
 وخليله, وإن عبد ال ورسوله, وإن إبراهيم حرم مكة, وإن حرمت الدينة ما بي لبتيها: عضاهها

 وصيدها, ل يمل فيها سلح لقتال, ول يقطع منها شجرة إل لعلف بعي« وهذه الطريق غريبة ليست
 ف شيء من الكتب الستة, وأصل الديث ف صحيح مسلم من وجه آخر عن أب هريرة رضي ال عنه,
 قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر, جاؤوا به إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فإذا أخذه رسول ال
 صلى ال عليه وسلم قال: »اللهم بارك لنا ف ثرنا, وبارك لنا ف مدينتنا, وبارك لنا ف صاعنا, وبارك لنا
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 ف مدنا, اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك, وإن عبدك ونبيك, وإنه دعاك لكة, وإن أدعوك
 للمدينة بثل ما دعاك لكة, ومثله معه« ث يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر وف لفظ »بركة مع

 بركة« ث يعطيه أصغر من يضره من الولدان ـ لفظ مسلم, ث قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا
 قتيبة بن سعيد, أخبنا بكر بن مضر عن ابن الاد, عن أب بكر بن ممد, عن عبد ال بن عمرو بن

 عثمان, عن رافع بن خديج, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن إبراهيم حرم مكة, وإن
 أحرم ما بي لبتيها« إنفرد بإخراجه مسلم, فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به, ولفظه كلفظه سواء,
 وف الصحيحي عن أنس بن مالك قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لب طلحة: »التمس ل

 غلما من غلمانكم يدمن« فخرج ب أبو طلحة يردفن وراءه, فكنت أخدم رسول ال صلى ال عليه
 وسلم كلما نزل, وقال ف الديث: ث أقبل حت إذا بدا له أحد قال: »هذا جبل يبنا ونبه« فلما

 أشرف على الدينة قال: »اللهم إن أحرم ما بي جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة, اللهم بارك لم ف
 مدهم وصاعهم« وف لفظ لما »اللهم بارك لم ف مكيالم, وبارك لم ف صاعهم, وبارك لم ف

 مدهم« زاد البخاري يعن أهل الدينة ولما أيضا عن أنس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال:
 »اللهم اجعل بالدينة ضعفي ما جعلته بكة من البكة« وعن عبد ال بن زيد بن عاصم رضي ال عنه,

 عن النب صلى ال عليه وسلم: »إن إبراهيم حرم مكة ودعا لا, وحرمت الدينة كما حرم إبراهيم مكة,
 ودعوت لا ف مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لكة« رواه البخاري وهذا لفظه, ولسلم ولفظه أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: »إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهلها, وإن حرمت الدينة كما حرم
 إبراهيم مكة, وإن دعوت لا ف صاعها ومدها بثل ما دعا به إبراهيم لهل مكة« وعن أب سعيد رضي

 ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما, وإن حرمت
 الدينة حراما ما بي مأزميها, أن ل يهراق فيها دم ول يمل فيها سلح لقتال, ول يبط فيها شجرة إل

 لعلف, اللهم بارك لنا ف مدينتنا, اللهم بارك لنا ف صاعنا, اللهم بارك لنا ف مدنا, اللهم اجعل مع
 البكة بركتي« الديث, رواه مسلم, والحاديث ف تري الدينة كثية, وإنا أوردنا منها ما هو متعلق
 بتحري إبراهيم عليه السلم لكة, لا ف ذلك من مطابقة اَلية الكرية. وتسك با من ذهب إل أن تري

 مكة إنا كان على لسان إبراهيم الليل, وقيل: إنا مرمة منذ خلقت مع الرض, وهذا أظهر وأقوى,
وال يعلم.

   وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن ال تعال حرم مكة قبل خلق السموات والرض كما جاء ف
 الصحيحي عن عبد ال بن عباس رضي ال عنهما, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم فتح
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 مكة »إن هذا البلد حرمه ال يوم خلق السموات والرض, فهو حرام برمة ال إل يوم القيامة, وإنه ل
 يّل القتال فيه لحد قبلي, ول يّل ل إل ساعة من نار فهو حرام برمة ال إل يوم القيامة ل يعضد

 شوكه, ول ينفر صيده, ول يلتقط لقطته إل من عّرفها ول يتلى خلها« فقال العباس: يا رسول ال:
 إل الذخر, فإنه لقينهم ولبيوتم, فقال: »إل الذخر« وهذا لفظ مسلم, ولما عن أب هريرة نو من

 ذلك, ث قال البخاري بعد ذلك: وقال أبان بن صال, عن السن بن مسلم, عن صفية بنت شيبة:
 سعت النب صلى ال عليه وسلم مثله, وهذا الذي علقه البخاري رواه المام أبو عبد ال بن ماجه عن

 ممد بن عبد ال بن ني, عن يونس بن بكي, عن ممد بن إسحاق, عن أبان بن صال, عن السن بن
 مسلم بن يناق, عن صفية بنت شيبة, قالت: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يطب عام الفتح,

 فقال: »يا أيها الناس, إن ال حرم مكة يوم خلق السموات والرض, فهي حرام إل يوم القيامة ل يعضد
 شجرها, ول ينفر صيدها, ول يأخذ لقطتها إل منشد« فقال العباس: إل الذخر, فإنه للبيوت والقبور,

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إل الذخر« وعن أب شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد
 وهو يبعث البعوث إل مكة: إئذن ل أيها المي أن أحادثك قوًل قام به رسول ال صلى ال عليه وسلم
 الغد من يوم الفتح, سعته أذناي, ووعاه قلب, وأبصرته عيناي حي تكلم به ـ إنه حد ال وأثن عليه ث
 قال: »إن مكة حرمها ال ول يرمها الناس, فل يل لمرىء يؤمن بال واليوم اَلخر أن يسفك با دما,
 ول يعضد با شجرة, فإن أحد ترخص بقتال رسول ال صلى ال عليه وسلم فقولوا: إن ال أذن لرسوله

 ول يأذن لكم. وإنا أذن ل فيها ساعة من نار, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالمس, فليبلغ
 الشاهد الغائب« فقيل لب شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الرم

ل يعيذ عاصيا ول فارا بدٍم ول فارا بربة, رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
   فإذا علم هذا فل منافاة بي هذه الحاديث الدالة على أن ال حرم مكة يوم خلق السموات والرض,
 وبي الحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلم حرمها, لن إبراهيم بلغ عن ال حكمه فيها وتريه

 إياها وأنا ل تزل بلدا حراما عند ال قبل بناء إبراهيم عليه السلم لا, كما أنه قد كان رسول ال صلى
 ال عليه وسلم مكتوبا عند ال خات النبيي, وإن آدم لنجدل ف طينته, ومع هذا قال إبراهيم عليه السلم

 }ربنا وابعث فيهم رسوًل منهم{ اَلية, وقد أجاب ال دعاءه با سبق ف علمه وقدره. ولذا جاء ف
 الديث أنم قالوا: يا رسول ال, أخبنا عن بدء أمرك. فقال: »دعوة أب إبراهيم عليه السلم, وبشرى

 عيسى بن مري, ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام« أي أخبنا عن بدء ظهور
أمرك, كما سيأت قريبا إن شاء ال.
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   وأما مسألة تفضيل مكة على الدينة كما هو قول المهور, أو الدينة على مكة كما هو مذهب مالك
 وأتباعه, فتذكر ف موضع آخر بأدلتها إن شاء ال وبه الثقة. وقوله تعال إخبارا عن الليل أنه قال:

 }رب اجعل هذا بلدا آمنا{ أي من الوف أي ل يرعب أهله, وقد فعل ال ذلك شرعا وقدرا, كقوله
 تعال: }ومن دخله كان آمنا« وقوله: }أو ل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولم{ إل

 غي ذلك من اَليات, وقد تقدمت الحاديث ف تري القتال فيه. وف صحيح مسلم عن جابر: سعت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »ل يل لحد أن يمل بكة السلح« وقال ف هذه السورة

 }رب اجعل هذا بلدا آمنا{ أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا{ وناسب هذا لنه قبل بناء الكعبة. وقال
 تعال ف سورة إبراهيم: }وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا{ وناسب هذا هناك لنه, وال

 أعلم, كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به, وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا
 من إساعيل بثلث عشرة سنة, ولذا قال ف آخر الدعاء }المد ل الذي وهب ل على الكب إساعيل

وإسحاق, إن رب لسميع الدعاء{.
   وقوله تعال: }وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بال واليوم اَلخر قال ومن كفر فأمتعه قليًل ث
 أضطره إل عذاب النار وبئس الصي{ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن أب

 بن كعب }قال ومن كفر فأمتعه قليًل ث أضطره إل عذاب النار وبئس الصي{ قال: هو قول ال تعال,
 وهذا قول ماهد وعكرمة, وهو الذي صوبه ابن جرير رحه ال. قال: وقرأ آخرون: }قال ومن كفر

 فأمتعه قليًل ث أضطره إل عذاب النار وبئس الصي{ فجعلوا ذلك من تام دعاء إبراهيم, كما رواه أبو
 جعفر عن الربيع عن أب العالية قال: كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم, يسأل ربه أن من كفر
 فأمتعه قليًل, وقال أبو جعفر عن ليث بن أب سليم عن ماهد }ومن كفر فأمتعه قليًل{ يقول, ومن

 كفر فأرزقه قليًل أيضا }ث أضطره إل عذاب النار وبئس الصي{ قال ممد بن إسحاق: لا عّن
 لبراهيم الدعوة على من أب ال أن يعل له الولية انقطاعا إل ال ومبته, وفراقا لن خالف أمره وإن
 كانوا من ذريته, حي عرف أنه كائن منهم ظال ل يناله عهده بب اللهله بذلك, قال ال: ومن كفر
 فإن أرزق الب والفاجر وأمتعه قليًل, وقال حات بن إساعيل عن حيد الراط, عن عمار الدهن, عن
 سعيد بن جبي, عن ابن عباس ف قوله تعال: }رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من

 آمن منهم بال واليوم اَلخر{ قال ابن عباس: كان إبراهيم يجرها على الؤمني دون الناس فأنزل ال:
 ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق الؤمني, أأخلق خلقا ل أرزقهم ؟ أمتعهم قليًل ث أضطرهم إل

 عذاب النار وبئس الصي, ث قرأ ابن عباس }كل ند هؤلء وهؤلء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك
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 مظورا{ رواه ابن مردويه, وروي عن عكرمة وماهد نو ذلك أيضا, وهذا كقوله تعال: }إن الذين
 يفترون على ال الكذب ل يفلحون متاع ف الدنيا ث إلينا مرجعهم ث نذيقهم العذاب الشديد با كانوا
 يكفرون * وقوله تعال: }ومن كفر فل يزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم با عملوا إن ال عليم بذات
 الصدور * نتعهم قليًل ث نضطرهم إل عذاب غليظ{ وقوله: }ولول أن يكون الناس أمة واحدة لعلنا
 لن يكفر بالرحن لبيوتم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيوتم أبوابا وسررا عليها يتكؤون

 * وزخرفا وإن كل ذلك ّلا متاع الياة الدنيا واَلخرة عند ربك للمتقي{ وقوله: }ث أضطره إل
 عذاب النار وبئس الصي{ أي ث ألئه بعد متاعه ف الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إل عذاب النار وبئس

 الصي, ومعناه أن ال تعال ينظرهم ويهلهم ث يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعال: }وكأين من قرية
 أمليت لا وهي ظالة ث أخذتا وإل الصي{ وف الصحيحي »لأحد أصب على أذى سعه من ال إنم

 يعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم« وف الصحيح أيضا »إن ال ليملي للظال حت إذا أخذه ل يفلته«
 ث قرأ قوله تعال: }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه أليم شديد{ وقرأ بعضهم

 }قال ومن كفر فأمتعه قليًل{ اَلية, جعله من تام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة مالفة للقراء السبعة,
 وتركيب السياق يأب معناها, وال أعلم, فإن الضمي ف قال: راجع إل ال تعال ف قراءة المهور,

 والسياق يقتضيه, وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمي ف قال عائدا على إبراهيم, وهذا خلف نظم
الكلم, وال سبحانه هو العلم.

   وأما قوله تعال: }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
 * ربنا واجعلنا مسلمي لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب

 الرحيم{ فالقواعد جع قاعدة وهي السارية والساس, يقول تعال: واذكر يا ممد لقومك بناء إبراهيم
 وإساعيل عليهما السلم البيت ورفعهما القواعد منه, وها يقولن }ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
 العليم{ وحكى القرطب وغيه عن أب وابن مسعود أنما كانا يقرآن }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من

 البيت وإساعيل ويقولن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم{, )قلت( ويدل على هذا قولما بعده
 }ربنا واجعلنا مسلمي لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{ اَلية, فهما ف عمل صال, وها يسألن ال

 تعال أن يتقبل منهما, كما روى ابن أب حات من حديث ممد بن يزيد بن خنيس الكي عن وهيب بن
 الورد أنه قرأ }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل ربنا تقبل منا{ ث يبكي ويقول: يا خليل
 الرحن ترفع قوائم بيت الرحن وأنت مشفق أن ل يتقبل منك. وهذا كما حكى ال تعال عن حال

 الؤمني اللص ف قوله }والذين يؤتون ما آتوا{ أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات
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 }وقلوبم وجلة{ أي خائفة أن أّل يتقبل منهم, كما جاء به الديث الصحيح عن عائشة عن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم كما سيأت ف موضعه. وقال بعض الفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم

 والداعي إساعيل, والصحيح أنما كانا يرفعان ويقولن كما سيأت بيانه. وقد روى البخاري ههنا حديثا
 سنورده ث نتبعه بآثار متعلقة بذلك, قال البخاري رحه ال حدثنا عبد ال بن ممد, أخبنا عبد الرزاق

 أخبنا معمر عن أيوب السختيان وكثي بن كثي بن عبد الطلب بن أب وداعة ـ يزيد أحدها على
 اَلخر ـ عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس رضي ال عنهما, قال: أول ما اتذ النساء النطق من قبل أم

 إساعيل اتذت منطقا ليعّفى أثرها على سارة, ث جاء با إبراهيم وبابنها إساعيل وهي ترضعه, حت
 وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم ف أعلى السجد وليس بكة يومئذ أحد, وليس با ماء,

 فوضعهما هنالك ووضع عندها جرابا فيه تر, وسقاء فيه ماء, ث قفا إبراهيم منطلقا فتبعته أم إساعيل,
 فقالت: ياإبراهيم أين تذهب وتتركنا بذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ ول شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا,
 وجعل ل يلتفت إليها, فقالت: آل أمرك بذا ؟ قال: نعم: قالت: إذا ل يضيعنا. ث رجعت. فانطلق

 إبراهيم حت إذا كان عند الثنية حيث ل يرونه استقبل بوجهه البيت, ث دعا بذه الدعوات ورفع يديه,
 فقال }ربنا إن أسكنت من ذريت بواد غي ذي زرع عند بيتك الحرم{ حت بلغ }يشكرون{ وجعلت

 أم إساعيل ترضع إساعيل وتشرب من ذلك الاء, حت إذا نفذ ما ف السقاء عطشت وعطش ابنها
 وجعلت تنظر إليه يتلوى ـ أو قال: يتلبط ـ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه, فوجدت الصفا أقرب جبل
 ف الرض يليها, فقامت عليه ث استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا, فلم تر أحدا, فهبطت من الصفا

 حت إذا بلغت الوادي: رفعت طرف درعها ث سعت سعي النسان الجهود حت جاوزت الوادي, ث
 أتت الروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا, فلم تر أحدا, ففعلت ذلك سبع مرات, قال ابن عباس:

 قال النب  صلى ال عليه وسلم: »فلذلك سعى الناس بينهما« فلما أشرفت على الروة سعت صوتا
 فقالت »صه« ـ تريد نفسها ـ ث تسمعت فسمعت أيضا, فقالت: قد أسعت إن كان عندك غواث
 فإذا هي باللك عند موضع زمزم فبحث بعقبه, أو قال: بناحه, حت ظهر الاء, فجعلت توطه وتقول

 بيدها هكذا, وجعلت تغرف من الاء ف سقائها وهو يفور بعد ما تغرف, قال ابن عباس: قال النب صلى
 ال عليه وسلم: »يرحم ال أم إساعيل لو تركت زمزم ـ أو قال: لو ل تغرف من الاء ـ لكانت زمزم
 عينا معينا« قال: فشربت وأرضعت ولدها, فقال لا اللك: ل تاف الضيعة, فإن ههنا بيتا ل يبنيه هذا

 الغلم وأبوه وإن ال ل يضيع أهله, وكان البيت مرتفعا من الرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يينه
 وشاله, فكانت كذلك حت مرت بم رفقة من ُجرَهم أو أهل بيت من جرهم مقبلي من طريق كداء,
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 فنلوا ف أسفل مكة, فرأوا طائرا عائفا, فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء, لعهدنا بذا الوادي وما
 فيه ماء, فأرسلوا جريا أو جريي, فإذا هم بالاء فرجعوا فأخبهم بالاء, فأقبلوا, قال: وأم إساعيل عند
 الاء, فقالوا أتأذني لنا أن ننل عندك ؟ قالت: نعم, ولكن ل حق لكم ف الاء عندنا, قالوا: نعم, قال

 ابن عباس: قال النب صلى ال عليه وسلم:»فألفى ذلك أم إساعيل وهي تب النس« فنلوا وأرسلوا إل
 أهليهم فنلوا معهم, حت إذا كان با أهل أبيات منهم, وشب الغلم وتعلم العربية منهم, وأنفسهم
 وأعجبهم حي شب, فلما أدرك زوجوه امرأة منهم, وماتت أم إساعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج

 إساعيل ليطالع تركته فلم يد إساعيل, فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا, ث سألا عن عيشهم
 وهيئتهم, فقالت: نن بشر, نن ف ضيق وشدة, فشكت إليه, قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه
 السلم, وقول له يغي عتبة بابه, فلما جاء إساعيل, كأنه أنس شيئا, فقال: هل جاءكم من أحد ؟

 قالت: نعم, جاءنا شيخ كذا وكذا, فسألنا عنك فأخبته, وسألن كيف عيشنا ؟ فأخبته أننا ف جهد
 وشدة, قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم, أمرن أن أقرأ عليك السلم, ويقول غي عتبة بابك, قال:

 ذاك أب وقد أمرن أن أفارقك, فالقي بأهلك, وطلقها وتزوج منهم بأخرى, فلبث عنهم إبراهيم ما
 شاء ال ث أتاهم بعد, فلم يده, فدخل على امرأته فسألا عنه, فقالت: خرج يبتغي لنا, قال: كيف أنتم

 ؟ وسألا عن عيشهم وهيئتهم, فقالت: نن بي وسعة, وأثنت على ال عز وجل, قال: ما طعامكم ؟
 قالت: اللحم, قال: فما شرابكم ؟ قالت: الاء. قال: اللهم بارك لم ف اللحم والاء, قال النب صلى ال
 عليه وسلم: »ول يكن لم يومئذ حب ولو كان لم لدعا لم فيه« قال: فهما ل يلو عليهما أحد بغي
 مكة إل ل يوافقاه, قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلم ومريه يثبت عتبة بابه, فلما جاء إساعيل

 قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت: نعم, أتانا شيخ حسن اليئة, وأثنت عليه, فسألن عنك فأخبته,
 فسألن كيف عيشنا ؟ فأخبته أنا بي, قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعم, وهو يقرأ عليك السلم,

 ويأمرك أن تثبت عتبة بابك, قال: ذاك أب وأنت العتبة, أمرن أن أمسكك, ث لبث عنهم ما شاء ال, ث
 جاء بعد ذلك وإساعيل يبي نبًل له تت دوحة قريبا من زمزم, فلما رآه قام إليه, وصنعا كما يصنع

 الوالد بالولد والولد بالوالد, ث قال: ياإساعيل, إن ال أمرن بأمر, قال: فاصنع ما أمرك ربك, قال:
 وتعينن ؟ قال: وأعينك, قال: فإن ال أمرن أن أبن ههنا بيتا, وأشار إل أكمة مرتفعة على ما حولا,

 قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت, فجعل إساعيل يأت بالجارة وإبراهيم يبن, حت إذا ارتفع البناء
 جاء بذا الجر فوضعه له, فقام عليه, وهو يبن وإساعيل يناوله الجارة, وها يقولن }ربنا تقبل منا
 إنك أنت السميع العليم{, قال: فجعل يبنيان حت يدورا حول البيت وها يقولن }ربنا تقبل منا إنك
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 أنت السميع العليم{, ورواه عبد بن حيد عن عبد الرزاق به مطوًل, ورواه ابن أب حات عن أب عبد ال
بن حاد الطبان, وابن جرير عن أحد بن ثابت الرازي, كلها عن عبد الرزاق به متصرا.

   وقال أبو بكر بن مردويه: أخبنا إساعيل بن علي, أخبنا بشر بن موسى, أخبنا أحد بن ممد
 الزرقي, أخبنا مسلم بن خالد الزني عن عبد اللك بن جريج, عن كثي بن كثي, قال: كنت أنا
 وعثمان بن أب سليمان وعبد ال بن عبد الرحن بن أب حسي ف ناس مع سعيد بن جبي ف أعلى

 السجد ليًل, فقال سعيد بن جبي: سلون قبل أن ل ترون, فسألوه عن القام, فأنشأ يدثهم عن ابن
عباس, فذكر الديث بطوله.

   ث قال البخاري: حدثنا عبد ال بن ممد, أخبنا أبو عامر عبد اللك بن عمرو, أخبنا إبراهيم بن نافع
 عن كثي بن كثي, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: لا كان بي إبراهيم وبي
 أهله ما كان, خرج بإساعيل وأم إساعيل ومعهم شنة فيها ماء, فجعلت أم إساعيل تشرب من الشنة

 فيدر لبنها على صبيها, حت قدم مكة, فوضعهما تت دوحة ث رجع إبراهيم إل أهله, فاتبعته أم
 إساعيل حت بلغوا كداء, نادته من ورائه: ياإبراهيم, إل من تتركنا ؟ قال: إل ال, قال: فرجعت

 فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها, حت لا فن الاء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس
 أحدا, فصعدت الصفا, فنظرت هل تس أحدا, فلم تس أحدا فلما بلغت الوادي سعت حت أتت

 الروة وفعلت ذلك أشواطا حت أتت سبعا, ث قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصب, فذهبت فنظرت
 فِإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت, فلم تقرها نفسها, فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا,

 فذهبت فصعدت الصفا, فنظرت ونظرت هل تس أحدا فلم تس أحدا فلما بلغت الوادي سعت حت
 أتت الروة فجعلت ذلك أشواطا حت أتت سبعا, ث قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصب, فذهبت

 فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت, فلم تقرها نفسها, فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس
 أحدا, فذهبت فصعدت الصفا, فنظرت ونظرت فلم تس أحدا حت أتت سبعا, ث قالت: لو ذهبت

 فنظرت ما فعل, فِإذا هي بصوت فقالت: أغث ِإن كان عندك خي, فِإذا جبيل عليه السلم, قال: فقال
 بعقبه: هكذا, وغمز عقبه على الرض, فانبثق الاء, فدهشت أم ِإساعيل, فجعلت تفر, قال: فقال أبو

 القاسم صلى ال عليه وسلم: »لو تركته لكان الاء ظاهرا« قال: فجعلت تشرب من الاء ويدر لبنها
 على صبيها, قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي, فِإذا هم بطي كأنم أنكروا ذلك, وقالوا: ما يكون

 الطي ِإل على ماء فبعثوا رسولم, فنظر فِإذا هو بالاء, فأتاهم فأخبهم, فأتوا ِإليها, فقالوا: ياأم ِإساعيل,
 أتأذني لنا أن نكون معك ونسكن معك ؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة, قال: ث ِإنه بدا لبراهيم  صلى
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 ال عليه وسلم فقال لهله: ِإن مطلع تركت, قال: فجاء فسلم, فقال: أين ِإساعيل ؟ قالت امرأته: ذهب
 يصيد, قال: قول له ِإذا جاء: غّير عتبة بابك, فلما أخبته, قال: أنت ذاك فاذهب ِإل أهلك, قال: ث ِإنه

 بدا لبراهيم فقال: ِإن مطلع تركت, قال: فجاء فقال: أين ِإساعيل ؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد,
 فقالت: أل تنل فتطعم وتشرب ؟ فقال, ما طعامكم, وما شرابكم ؟ فقالت: طعامنا اللحم, وشرابنا

 الاء, قال: اللهم بارك لم ف طعامهم وشرابم, قال: فقال أبو القاسم صلى ال عليه وسلم »بركة
 بدعوة إبراهيم, قال: ث إنه بدا لبراهيم صلى ال عليه وسلم فقال لهله: ِإن مطلع تركت, فجاء فوافق

 ِإساعيل من وراء زمزم يصلح نبًلله, فقال: ياِإساعيل, ِإن ربك عز وجل أمرن أن أبن له بيتا: فقال:
 أطع ربك عز وجل, قال: ِإنه قد أمرن أن تعينن عليه, فقال: ِإذن أفعل ـ أو كما قال ـ قال: فقام
 فجعل ِإبراهيم يبن وِإساعيل يناوله الجارة, ويقولن }ربنا تقبل مّنا ِإنك أنت السميع العليم{ قال:

 حت ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الجارة, فقام على حجر القام فجعل يناوله الجارة ويقولن
}ربنا تقبل منا ِإنك أنت السميع العليم{ هكذا رواه من هذين الوجهي ف كتاب النبياء.

   والعجب أن الافظ أبا عبد ال الاكم رواه ف كتابه الستدرك عن أب العباس الصم عن ممد بن
 سنان القزاز عن أب علي عبيد ال بن عبد الجيد النفي عن ِإبراهيم بن نافع به, وقال, صحيح على

 شرط الشيخي ول يرجاه كذا قال, وقد رواه البخاري كما ترى من حديث ِإبراهيم بن نافع, وكأن
 فيه اختصارا فِإنه ل يذكر فيه شأن الذبح, وقال جاء ف الصحيح أن قرن الكبش كانا معلقي بالكعبة,

 وقد جاء أن ِإبراهيم عليه السلم كان يزور أهله بكة على الباق سريعا ث يعود ِإل أهله بالبلد القدسة,
وال أعلم, إنا فيه مرفوع أماكن صرح با ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم.

   وقد ورد عن أمي الؤمني علي بن أب طالب ف هذا السياق ما يالف بعض هذا, كما قال ابن جرير:
 حدثنا ممد بن بشار وممد بن الثن, قال: أخبنا مؤمل, أخبنا سفيان عن أب ِإسحاق, عن حارثة بن
 مضرب, عن علي بن أب طالب, قال: لا أمر ِإبراهيم ببناء البيت خرج معه ِإساعيل وهاجر, قال: فلما
 قدم مكة رأى على رأسه ف موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه قال: ياِإبراهيم, ابن على

 ظلي, أو قال: على قدري, ول تزد ول تنقص, فلما بن خرج وخلف ِإساعيل وهاجر, فقالت هاجر:
 ياِإبراهيم, ِإل من تكلنا ؟ قال: ِإل ال, قالت: انطلق فِإنه ل يضيعنا, قال: فعطش ِإساعيل عطشا

 شديدا, قال فصعدت هاجر ِإل الصفا, فنظرت فلم تر شيئا, حت أتت الروة فلم تر شيئا, ث رجعت
 ِإل الصفا فنظرت فلم تر شيئا, ففعلت ذلك سبع مرات, فقالت: ياِإساعيل مت حيث لأراك, فأتته
 وهو يفحص برجله من العطش, فناداها جبيل فقال لا: من أنت ؟ قالت: أنا هاجر أم ولد ِإبراهيم,
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 قال: فِإل من وكلكما ؟ قالت: وكلنا ِإل ال, قال: وكلكما ِإل كاف, قال: ففحص الغلم الرض
 بأصبعه, فنبعت زمزم فجعلت تبس الاء, فقال: دعيه فِإنا رواء, ففي هذا السياق أنه بن البيت قبل أن
 يفارقها, وقد يتمل أنه كان مفوظا أن يكون أول وضع له حوطا وتجيا ل أنه بناه ِإل أعله, حت

كب ِإساعيل فبنياه معا كما قال ال تعال.
   ث قال ابن جرير: أخبنا هناد بن السري, حدثنا أبو الحوص عن ساك عن خالد بن عرعرة: أن رجًل

 قام ِإل علي رضي ال عنه, فقال: أل تبن عن البيت, أهو أول بيت وضع ف الرض ؟ فقال: ل,
 ولكنه أول بيت وضع ف البكة مقام ِإبراهيم, ومن دخله كان آمنا, وِإن شئت أنبأتك كيف بن: ِإن ال

 أوحى ِإل ِإبراهيم أن ابن ل بيتا ف الرض, فضاق ِإبراهيم بذلك ذرعا فأرسل ال السكينة وهي ريح
 خجوج ولا رأسان, فاتبع أحدها صاحبه حت انتهت ِإل مكة فتطورت على موضع البيت كطي

 الجفة, وأمر إبراهيم أن يبن حيث تستقر السكينة, فبن ِإبراهيم وبقي الجر فذهب الغلم يبغي شيئا,
 فقال ِإبراهيم: أبغن حجرا كما آمرك, قال: فانطلق الغلم يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب

 الجر السود ف مكانه, قال: ياأبت من أتاك بذا الجر ؟ قال: أتان به من ل يتكل على بنائك, جاء
به جبيل عليه السلم من السماء فأتاه.

   وقال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عبدال بن يزيد القري, أخبنا سفيان عن بشر بن عاصم, عن
 سعيد بن السيب عن كعب الحبار, قال: كان البيت غثاءة على الاء قبل أن يلق ال الرض بأربعي
 عاما, ومنه دحيت الرض. قال سعيد: وحدثنا علي بن أب طالب: أن ِإبراهيم أقبل من أرض أرمينية

 ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا, قال: فكشفت عن أحجار ل يطيق الجر
 ِإل ثلثون رجًل, فقلت: ياأبا ممد فِإن ال يقول }وِإذ يرفع ِإبراهيم القواعد من البيت{ قال: كان
 ذلك بعد, وقال السدي: ِإن ال عز وجل أمر ِإبراهيم أن يبن البيت هو وِإساعيل, ابنيا بيت للطائفي

 والعاكفي والركع والسجود. فانطلق ِإبراهيم حت أتى مكة فقام هو وِإساعيل وأخذا العاول ل يدريان
 أين البيت, فبعث ال ريا يقال لا الريح الجوج, لا جناحان ورأس ف صورة حية, فكشفت لما

 حول الكعبة عن أساس البيت الول, واتبعاها بالعاول يفران حت وضعا الساس, فذلك حي يقول
 تعال: }وِإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت{, }وِإذ بوأنا لبراهيم مكان البيت{ فلما بنيا القواعد فبلغا
 مكان الركن, قال ِإبراهيم لساعيل: يابن, اطلب ل حجرا حسنا أضعه ههنا. قال: ياأبت ِإن كسلن

 لغب, قال: علّى بذلك, فانطلق يطلب له حجرا فجاءه بجر فلم يرضه فقال: ائتن بجر أحسن من
 هذا فانطلق يطلب له حجرا, وجاءه جبيل بالجر السود من الند, وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل
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 الثغامة, وكان آدم هبط به من النة فاسود من خطايا الناس, فجاءه ِإساعيل بجر فوجده عند الركن,
 فقال: ياأبت من جاءك بذا ؟ قال: جاء به من هو أنشط منك, فبنيا وها يدعوان الكلمات الت ابتلى

 ِإبراهيم ربه, فقال }ربنا تقبل منا ِإنك أنت السميع العليم{ وف هذا السياق ما يدل على أن قواعد
 البيت كانت مبنية قبل ِإبراهيم, وِإنا هدي ِإبراهيم ِإليها وبوىء لا, وقد ذهب ِإل هذا ذاهبون, كما
 قال المام عبد الرزاق: أخبنا معمر عن أيوب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس }وِإذ يرفع ِإبراهيم
 القواعد من البيت{ قال, القواعد الت كانت قواعد البيت قبل ذلك, وقال عبد الرزاق أيضا: أخبنا

 هشام بن حسان عن سوار خت عطاء, عن عطاء بن أب رباح, قال: لا أهبط ال آدم من النة كانت
 رجله ف الرض ورأسه ف السماء, يسمع كلم أهل السماء ودعاءهم يأنس ِإليهم, فهابت اللئكة

 حت شكت ِإل ال ف دعائها وف صلتا, فخفضه ال تعال ِإل الرض, فلما فقد ما كان يسمع منهم
 استوحش, حت شكا ذلك ِإل ال ف دعائه وف صلته, فوجه ِإل مكة فكان موضع قدميه قرية,

 وخطوه مفازة, حت انتهى ِإل مكة وأنزل ال ياقوته من ياقوت النة, فكانت على موضع البيت اَلن,
 فلم يزل يطوف به حت أنزل ال الطوفان, فرفعت تلك الياقوتة, حت بعث ال ِإبراهيم عليه السلم فبناه,
 ذلك قول ال تعال: }وِإذا بوأنا ِلبراهيم مكان البيت{ وقال عبد الرزاق: أخبنا ابن جريج عن عطاء,

 قال: قال آدم: ِإن لأسع أصوات اللئكة, فقال: بطيئتك, ولكن اهبط ِإل الرض فابن ل بيتا ث
 احفف به كما رأيت اللئكة تف ببيت الذي ف السماء فيزعم الناس أنه بناه من خسة أجبل: من حراء

 وطور زيتا وطور سيناء والودي, وكان ربضه من حراء, فكان هذا بناء آدم حت بناه ِإبراهيم عليه
السلم بعد, وهذا صحيح ِإل عطاء ولكن ف بعضه نكارة, وال أعلم.

   وقال عبد الرزاق أيضا: أخبنا معمر عن قتادة, قال: وضع ال البيت مع آدم حي أهبط ال آدم ِإل
 الرض, وكان مهبطه بأرض الند, وكان رأسه ف السماء ورجله ف الرض, فكانت اللئكة تابه,
 فنقص ِإل ستي ذراعا, فحزن آدم ِإذ فقد أصوات اللئكة وتسبيحهم, فشكا ذلك ِإل ال عز وجل,

 فقال ال: ياآدم ِإن أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي, وتصلي عنده كما ُيصّلى عند
 عرشي, فانطلق ِإليه آدم, فخرج ومّد له ف خطوه, فكان بي كل خطوتي مفازة, فلم تزل تلك الفازة

بعد ذلك, فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من النبياء.
   وقال ابن جرير: أخبنا ابن حيد, أخبنا يعقوب القمّى, عن حفص بن حيد, عن عكرمة, عن ابن

 عباس, قال, وضع ال البيت على أركان الاء على أربعة أركان قبل أن تلق الدنيا بألفي عام, ث دحيت
 الرض من تت البيت. وقال ممد بن إسحاق: حدثن عبد ال بن أب نيح عن ماهد وغيه من أهل
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 العلم: إن ال لا بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام, وخرج معه إساعيل وأمه هاجر وإساعيل
 طفل صغي يرضع, وحلوا فيما حدثن على الباق, ومعه جبيل يدله على موضع البيت ومعال الرم,
 خرج معه جبيل, فكان لير بقرية إل قال: أبذه أمرت ياجبيل ؟ فيقول جبيل: امضه, حت قدم به

 مكة, وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسر, وبا أناس يقال لم: العماليق خارج مكة وما حولا, والبيت
 يومئذ ربوة حراء مدرة, فقال إبراهيم لبيل: أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعم, فعمد بما إل

 موضع الجر فأنزلما فيه, وأمر هاجر أم إساعيل أن تتخذ فيه عريشا, فقال }ربنا إن أسكنت من
 ذريت بواد غي ذي زرع عند بيتك الحرم{ إل قوله: }لعلهم يشكرون{ وقال عبد الرزاق: أخبنا

 هشام بن حسان, أخبن حيد, عن ماهد, قال: خلق ال موضع هذا البيت قبل أن يلق شيئا بألفي
 سنة, وأركانه ف الرض السابعة, وكذا قال ليث بن أب سليم عن ماهد: القواعد ف الرض السابعة,
 وقال ابن أب حات: حدثنا أب, أخبنا عمرو بن رافع أخبنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد الؤمن بن

 خالد, عن علياء بن أحر: إن ذا القرني قدم مكة, فوجد إبراهيم وإساعيل يبنيان قواعد البيت من خسة
 أجبل. فقال: ما لكما ولرضي ؟ فقال: نن عبدان مأموران, أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا البينة
 على ما تدعيان. فقامت خسة أكبش فقلن: نن نشهد أن إبراهيم وإساعيل عبدان مأموران أمرا ببناء

 هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت, ث مضى, وذكر الزرقي ف تاريخ مكة أن ذا القرني طاف مع
إبراهيم عليه السلم بالبيت, وهذا يدل على تقدم زمانه, وال أعلم.

   وقال البخاري رحه ال: قوله تعال: }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل{ اَلية, القواعد:
 أساسه, واحدها قاعدة, والقواعد من النساء واحدتا قاعدة. حدثنا إساعيل: حدثن مالك عن ابن

 شهاب, عن سال بن عبد ال أن عبد ال بن ممد بن أب بكر أخب عبد ال بن عمر عن عائشة زوج
 النب صلى ال عليه وسلم: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »أل تري أن قومك حي بنوا البيت
 اقتصروا على قواعد إبراهيم ؟« فقلت: يارسول ال, أل تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال »لول حدثان

 قومك بالكفر« فقال عبد ال بن عمر: لئن كانت عائشة سعت هذا من رسول ال صلى ال عليه وسلم
 ما أرى رسول ال صلى ال عليه وسلم ترك استلم الركني يليان الجر, إل أن البيت ل يتم على قواعد

 إبراهيم عليه السلم. وقد رواه ف الج عن القعنب, وف أحاديث النبياء عن عبد ال بن يوسف
 ومسلم, عن يي بن يي, ومن حديث ابن وهب والنسائي من حديث عبد الرحن بن القاسم كلهم

 عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سعت عبد ال بن أب بكر بن أب قحافة, يدث
 عبد ال بن عمر عن عائشة, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »لول أن قومك حديثو عهد باهلية أو
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 قال: بكفر ـ لنفقت كن الكعبة ف سبيل ال, ولعلت بابا بالرض ولدخلت فيها الجر« وقال
 البخاري: أخبنا عبيد ال بن موسى عن إسرائيل, عن أب اسحاق, عن السود, قال: قال ل ابن الزبي:
 كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيا, فما حدثتك ف الكعبة ؟ قال: قلت: قالت ل: قال النب صلى ال
 عليه وسلم »ياعائشة لول قومك حديث عهدهم ـ فقال ابن الزبي ـ بكفر لنقضت الكعبة, فجعلت

 لا بابي: بابا يدخل منه الناس, وبابا يرجون منه« ففعله ابن الزبي, انفرد بإخراجه البخاري فرواه
 هكذا ف كتاب العلم من صحيحه, وقال مسلم ف صحيحه: حدثنا يي بن يي, أخبنا أبو معاوية عن
 هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, قالت: قال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم »ولول حداثة عهد

 قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولعلتها على أساس ِإبراهيم, فإن قريشا حي بنت البيت استقصرت,
 ولعلت لا خلفا« قال: وحدثنا أبو بكر بن أب شيبة, وأبو كريب, قال: أخبنا ابن ني عن هشام بذا

 السناد انفرد به مسلم, قال: وحدثن ممد بن حات, حدثن ابن مهدي, أخبنا سليم بن حيان عن
 سعيد يعن ابن ميناء, قال: سعت عبد ال بن الزبي يقول: حدثتن خالت, يعن عائشة رضي ال عنها,

 قالت: قال النب صلى ال عليه وسلم »يا عائشة لول قومك حديثو عهد بشرك, لدمت الكعبة فألزقتها
 بالرض, ولعلت لا بابا شرقيا, وبابا غربيا, وزدت فيها ستة أذرع من الجر فِإن قريشا اقتصرتا

حيث بنت الكعبة« انفرد به أيضا.

 ذكر بناء قريش الكعبة بعد ِإبراهيم الليل عليه السلم بدد طويلة,وقبل مبعث رسول ال صلى ال عليه
وسلم بمس سني

   وقد نقل معهم ف الجارة وله من العمر خس وثلثون سنة صلوات ال وسلمه عليه دائما ِإل يوم
 الدين. قال ممد بن ِإسحاق بن يسار ف السية: ولا بلغ رسول ال صلى ال عليه وسلم خسا وثلثون
 سنة, اجتمعت قريش لبنيان الكعبة, وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها, وِإنا كانت رضما
 فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كن الكعبة, وِإنا كان يكون ف بئر ف جوف

 الكعبة, وكان الذي وجد عنده الكن دويك مول بن مليح بن عمرو من خزاعة, فقطعت قريش يده,
 ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك, وكان البحر قد رمى بسفينة ِإل جدة لرجل من تار
 الروم, فتحطمت, فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها, وكان بكة رجل قبطي نار, فهيأ لم ف أنفسهم

 بعض ما يصلحها, وكانت حية ترج من بئر الكعبة الت كانت تطرح فيها ما يهدي لا كل يوم تتشدق
 على جدار الكعبة وكانت ما يهابون, وذلك أنه كان ل يدنو منها أحد ِإل احزألت وكشت وفتحت
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 فاها, فكانوا يهابونا, فبينا هي يوما تتشّدق على جدار الكعبة كما كانت تصنع, بعث ال ِإليها طائرا
 فاختطفها فذهب با, فقالت قريش: ِإنا لنرجو أن يكون ال قد رضي ما أردنا, عندنا عامل رفيق,

 وعندنا خشب, وقد كفانا ال الية, فلما أجعوا أمرهم ف هدمها وبنيانا, قام أبو وهب بن عمرو بن
 عائذ بن عبد بن عمران بن مزوم, فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حت رجع ِإل موضعه, فقال:

 يامعشر قريش, ل تدخلوا ف بنيانا من كسبكم ِإل طيبا, ل يدخل فيها مهر بغي, ولبيع ربا, ول
 مظلمة أحد من الناس, قال ابن إسحاق: والناس ينتحلون هذا الكلم للوليد بن الغية بن عبد ال بن
 عمرو بن مزوم, قال: ث ِإن قريشا تزأت الكعبة, فكان شق الباب لبن عبد مناف وزهرة, وكان ما
 بي الركن السود والركن اليمان لبن مزوم وقبائل من قريش انضموا ِإليهم, وكان ظهر الكعبة لبن

 جح وسهم, وكان شق الجر لبن عبد الدار بن قصي ولبن أسد بن عبد العزى بن قصي ولبن عدي
 بن كعب بن لؤي وهو الطيم, ث ِإن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه, فقال الوليد بن الغية, أنا أبدؤكم

 ف هدمها, فأخذ العول ث قام عليها وهو يقول: اللهم ل ترع, اللهم ِإنا ل نريد ِإل الي, ث هدم من
 ناحية الركني فتربص الناس تلك الليلة, وقالوا: ننظر, فِإن أصيب ل ندم منها شيئا, ورددناها كما

 كانت, وِإن ل يصبه شيء فقد رضي ال ما صنعنا, فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله, فهدم وهدم
 الناس معه, حت ِإذا انتهى الدم بم ِإل الساس, أساس ِإبراهيم عليه السلم, أفضوا ِإل حجارة خضر

 كالسنة آخذ بعضها بعضا, قال: فحدثن بعض من يروي الديث: أن رجًل من قريش من كان
 يهدمها, أدخل عتلة بي حجرين منها ليقلع با أيضا أحدها, فلما ترك الجر انتفضت مكة بأسرها,

فانتهوا عن ذلك الساس.
   قال ابن إسحاق: ث ِإن القبائل من قريش جعت الجارة لبنائها, كل قبيلة تمع على حدة, ث بنوها
 حت بلغ البنيان موضع الركن, يعن الجر السود, فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه ِإل موضعه
 دون الخرى, حت تاوروا وتالفوا وأعدوا للقتال, فقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما, ث تعاقدوا

 هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الوت, وأدخلوا أيديهم ف ذلك الدم ف تلك الفنة فسموا »لعقة
 الدم« فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خسا, ث ِإنم اجتمعوا ف السجد فتشاوروا وتناصفوا,

 فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن الغية بن عبد ال بن عمرو بن مزوم, وكان عامئذ أسن قريش
 كلهم, قال: يا معشر قريش, اجعلوا بينكم فيما تتلفون فيه أول من يدخل من باب هذا السجد يقضي
 بينكم فيه, ففعلوا, فكان أول داخل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فلما رأوه قالوا: هذا المي رضينا,
 هذا ممد. فلما انتهى اليهم وأخبوه الب قال صلى ال عليه وسلم: هلم ِإل ثوبا, فأت به فأخذ الركن,
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 يعن الجر السود, فوضعه فيه بيده, ث قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ث ارفعوه جيعا, ففعلوا
 حت إذا بلغوا به موضعه, وضعه هو بيده صلى ال عليه وسلم ث بن عليه, وكانت قريش تسمي رسول

 ال صلى ال عليه وسلم قبل أن ينل الوحي المي فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا, قال
الزبي بن عبد الطلب, فيما كان من أمر الية الت كانت قريش تاب بنيان الكعبة لا:

  عجبت لا تصوبت العقابإل الثعبان وهي لا اضطرابوقد كانت يكون لا كشيشوأحيانا يكون لا
 وثابإذا قمنا إل التأسيس شدتتهيبنا البناء وقد تابفلما إن خشينا الرجز جاءتعقاب تتلئب لا

 انصبابفضمتها إليها ث خلتلنا البنيان ليس له حجابفقمنا حاشدين إل بناءلنا منه القواعد والترابغداة نرفع
 التأسيس منهوليس على مساوينا ثيابأعز به الليك بن لؤيفليس لصله منهم ذهابوقد حشدت هناك بنو

عدٍيومرة قد تقدمها كلبفبوأنا الليك بذاك عزاوعند ال يلتمس الثواب

   قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النب صلى ال عليه وسلم ثان عشر ذراعا, وكانت
 تكسى القباطي, ث كسيت بعد البود, وأول من كساها الديباج الجاج بن يوسف, )قلت( ول تزل

 على بناء قريش حت احترقت ف أول إمارة عبدال بن الزبي بعد سنة ستي وف آخر ولية يزيد بن
 معاوية, لا حاصروا ابن الزبي, فحينئٍذ نقضها ابن الزبي إل الرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه

 السلم, وأدخل فيها الجر, وجعل لا بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقي بالرض كما سع ذلك من خالته
 عائشة أم الؤمني عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ول تزل كذلك مدة إمارته حت قتله الجاج,

 فردها إل ما كانت عليه بأمر عبد اللك بن مروان له بذلك, كما قال مسلم بن الجاج ف صحيحه:
 أخبنا هناد بن السري, أخبنا ابن أب زائدة, أخبنا ابن أب سليمان عن عطاء, قال: لا احترق البيت
 زمن يزيد بن معاوية حي غزاها أهل الشام, فكان من أمره ما كان, تركه ابن الزبي حت قدم الناس

 الوسم, يريد أن يزبم أو ييهم على أهل الشام, فلما صدر الناس قال: يأيها الناس, أشيوا علّي ف
 الكعبة أنقضها ث أبن بناءها, أو أصلح ما وهَي منها ؟ قال ابن عباس: فإن قد خرق ل رأي فيها, أرى

 أن تصلح ما وَهَي منها, وتدع بيتا أسلم الناس عليه, وأحجارا أسلم الناس عليها, وبعث عليها صلى ال
 عليه وسلم, فقال ابن الزبي: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حت يدده, فكيف بيت ربكم عز

 وجل ؟ إن مستخي رب ثلثا, ث عازم على أمري, فلما مضت ثلث, أجع رأيه على أن ينقضها
 فتحاماها الناس أن ينل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء, حت صعده رجل فألقى منه حجارة, فلما

 ل يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حت بلغوا به الرض, فجعل ابن الزبي أعمدة يستر عليها
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 الستور حت ارتفع بناؤه, وقال ابن الزبي: إن سعت عائشة رضي ال عنها تقول إن النب صلى ال عليه
 وسلم قال »لول أن الناس حديث عهدهم بكفر, وليس عندي من النفقة ما يقوين على بنائه لكنت

 أدخلت فيه من الجر خسة أذرع, ولعلت له بابا يدخل الناس منه, وبابا يرجون منه« قال: فأنا أجد
 ما أنفق, ولست أخاف الناس, قال: فزاد فيه خسة أذرع من الجر حت أبدي له أسا, فنظر الناس إليه,

 فبن عليه البناء, وكان طول الكعبة ثانية عشر ذراعا فلما زاد فيه اسقصره فزاد ف أوله عشرة أذرع
 وجعل له بابي: أحدها يدخل منه, واَلخر يرج منه. فلما قتل ابن الزبي, كتب الجاج إل عبد اللك
 يستجيزه بذلك ويبه أن ابن الزبي قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة: فكتب إليه

 عبد اللك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبي ف شيء, أما ما زاده ف طوله فأقره, وأما ما زاد فيه من الجر
 فرده إل بنائه, وسد الباب الذي فتحه, فنقضه وأعاده إل بنائه, وقد رواه النسائي ف سننه عن هناد, عن
 يي بن أب زائدة, عن عبد اللك بن أب سليمان, عن عطاء, عن ابن الزبي عن عائشة بالرفوع منه, ول

 يذكر القصة وقد كانت السنة إقرارا ما فعله عبد ال بن الزبي رضي ال عنهما, لنه هو الذي وّده
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لداثة عهدهم بالسلم

 وقرب عهدهم من الكفر, ولكن خفيت هذه السنة على عبد اللك بن مروان, ولذا لا تقق ذلك عن
 عائشة أناروت ذلك عن رسول ال صلى ال عليه وسلم: قال: وددنا أنا تركناه وما تول, كما قال

 مسلم: حدثن ممد بن حات, حدثنا ممد بن بكر, أخبنا ابن جريج: سعت عبد ال بن عبيد بن عمي
 والوليد بن عطاء يدثان عن الارث بن عبد ال بن أب ربيعة, قال عبد ال بن عبيد: وفد الارث بن

 عبد ال على عبد اللك بن مروان ف خلفته, فقال عبد اللك: ما أظن أبا حبيب, يعن ابن الزبي, سع
 من عائشة ما كان يزعم أنه سعه منها, قال الارث: بلى, أنا سعته منها. قال: سعتها تقول ماذا ؟ قال:
 قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن قومك استقصروا من بنيان البيت, ولول حداثة عهدهم
 بالشرك أعدت ما تركوا منه, فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه, فهلمي لريك ما تركوه منه« فأراها
 قريبا من سبعة أذرع, هذا حديث عبد ال بن عبيد بن عمي, وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النب صلى

 ال عليه وسلم »ولعلت لا بابي موضوعي ف الرض: شرقيا وغربيا, وهل تدرين ل كان قومك
 رفعوا بابا« قالت: ل. قال »تعززا أن ل يدخلها إل من أرادوا, فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها

 يدعونه حت يرتقي, حت إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط« قال عبد اللك: فقلت للحارث: أنت سعتها
 تقول هذا ؟ قال: نعم, قال فنكت ساعة بعصاه, ث قال: وددت أن تركته وما تمل. قال مسلم:
 وحدثنا ممد بن عمرو بن جبلة, حدثنا أبو عاصم)ح(, وحدثنا عبد بن حيد, أخبنا عبد الرزاق
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 كلها عن ابن جريج بذا السناد مثل حديث أب بكر, قال: وحدثنا ممد بن حات, حدثنا عبد ال بن
 بكر السهمي, حدثنا حات بن أب صغية عن أب قزعة: أن عبد اللك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت
 إذ قال: قاتل ال ابن الزبي حيث يكذب على أم الؤمني, يقول سعتها تقول: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »يا عائشة لول حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حت أزيد فيها من الجر. فإن قومك

 قصروا ف البناء« فقال الارث بن عبد ال بن أب ربيعة: ل تقل هذا يا أمي الؤمني, فإن سعت أم
 الؤمني تدث هذا. قال: لو كنت سعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بن ابن الزبي, فهذا الديث

 كالقطوع به إل عائشة, لنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن السود بن يزيد والارث بن
 عبد ال بن أب ربيعة وعبد ال بن الزبي وعبد ال بن ممد بن أب بكر وعروة بن الزبي, فدل هذا على

صواب ما فعله ابن الزبي, فلو ترك لكان جيدا.
   ولكن بعدما رجع المر إل هذا الال, فقد كره بعض العلماء أن يغي عن حاله كما ذكر عن أمي

 الؤمني هارون الرشيد أو أبيه الهدي أنه سأل المام مالكا عن هدم الكعبة وردها إل ما فعله ابن الزبي.
 فقال له مالك: يا أمي الؤمني, ل تعل كعبة ال ملعبة للملوك ل يشاء أحد أن يهدمها إل هدمها, فترك

 ذلك الرشيد, نقله عياض والنووي ول تزال ـ وال أعلم ـ هكذا إل آخر الزمان, إل أن يربا ذو
 السويقتي من البشة, كما ثبت ذلك ف الصحيحي عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »يرب الكعبة ذو السويقتي من البشة« أخرجاه, وعن ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم
 »كأن به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا« رواه البخاري, وقال المام أحد بن حنبل ف مسنده:

 أخبنا أحد بن عبد اللك الران, أخبنا ممد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أب نيح, عن ماهد,
 عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما, قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول:

 »يرب الكعبة ذو السويقتي من البشة, ويسلبها حليتها, ويردها من كسوتا, ولكأن أنظر إليه أصيلع
 أفيدع يضرب عليها بسحاته ومعوله« ـ الفدع: زيغ بي القدم وعظم الساق ـ وهذا, وال أعلم, إنا
 يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج, لا جاء ف صحيح البخاري عن أب سعيد الدري رضي ال عنه,

قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ليحجن البيت وليعتمرّن بعد خروج يأجوج ومأجوج«.
   وقوله تعال حكاية لدعاء إبراهيم وإساعيل عليهما السلم }ربنا واجعلنا مسلمي لك ومن ذريتنا أمة
 مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم{ قال ابن جرير: يعنيان بذلك واجعلنا
 مستسلمي لمرك, خاضعي لطاعتك, ول نشرك معك ف الطاعة أحدا سواك, ول ف العبادة غيك,
 وقال ابن أب حات: أخبنا أب, أخبنا إساعيل عن رجاء ابن حبان الصن القرشي, أخبنا معقل بن
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 عبيد ال عن عبد الكري }واجعلنا مسلمي لك{ قال: ملصي لك, }ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{ قال:
 ملصة, وقال أيضا: أخبنا علي بن السي, أخبنا القدمي, أخبنا سعيد بن عامر عن سلم بن أب

 مطيع ف هذه اَلية }واجعلنا مسلمي{ قال: كانا مسلمي, ولكنهما سأله الثبات. وقال عكرمة }ربنا
 واجعلنا مسلمي لك{ قال ال: قد فعلت, }ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{ قال ال: قد فعلت. وقال

 السدي }ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{ يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيهم,
 لن من ذرية إبراهيم بن إسرائيل, وقد قال ال تعال: }ومن قوم موسى أمة يهدون بالق وبه

 يعدلون{, )قلت( وهذا الذي قاله ابن جرير ل ينفيه السدي, فإن تصيصهم بذلك ل ينفي من عداهم,
 والسياق إنا هو العرب, ولذا قال بعده }ربنا وابعث فيهم رسوًل منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم

 الكتاب والكمة ويزكيهم{ اَلية. والراد بذلك ممد صلى ال عليه وسلم, وقد بعث فيهم كما قال
 تعال: }هو الذي بعث ف الميي رسوًل منهم{ ومع هذا ل ينفي رسالته إل الحر والسود لقوله
 تعال }قل يا أيها الناس إن رسول ال إليكم جيعا{ وغي ذلك من الدلة القاطعة, وهذا الدعاء من

 إبراهيم وإساعيل عليهما السلم كما أخبنا ال تعال عن عباده التقي الؤمني ف قوله }والذين يقولون
 ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعي واجعلنا للمتقي إماما{ وهذا القدر مرغوب فيه شرعا, فإن
 من تام مبة عبادة ال تعال أن يب أن يكون من صلبه من يعبد ال وحده ل شريك له. ولذا لا قال

 ال تعال لبراهيم عليه السلم }إن جاعلك للناس إماما{ قال }ومن ذريت قال ل ينال عهدي
 الظالي{ وهو قوله }واجنبن وبّن أن نعبد الصنام{ وقد ثبت ف صحيح مسلم عن أب هريرة رضي
 ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم, أنه قال: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلث: صدقة

 جارية أو علم ينتفع به أو ولد صال يدعو له« }وأرنا مناسكنا{ قال ابن جرير عن عطاء }وأرنا
 مناسكنا{ أخرجها لنا علمناها, وقال ماهد }أرنا مناسكنا{ مذابنا. وروي عن عطاء أيضا وقتادة نو
 ذلك. وقال سعيد بن منصور: أخبنا عتاب بن بشي عن خصيف, عن ماهد, قال: قال إبراهيم }أرنا

 مناسكنا{ فأراه جبائيل فأتى به البيت, فقال: ارفع القواعد, فرفع القواعد وأت البنيان ث أخذ بيده
 فأخرجه فانطلق به إل الصفا, قال: هذا من شعائر ال, ث انطلق به إل الروة, فقال: وهذا من شعائر
 ال, ث انطلق به نو من, فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة, فقال: كب وارمه, فكب

 ورماه, ث انطلق إبليس فقام عند المرة الوسطى, فلما جاز به جبيل وإبراهيم قال له: كب وارمه, فكب
 ورماه, فذهب البيث إبليس وكان البيث أراد أن يدخل ف الج شيئا, فلم يستطع, فأخذ بيد إبراهيم
 حت أتى به الشعر الرام, فقال: هذا الشعر الرام, فأخذ بيد إبراهيم أتى به عرفات, قال: قد عرفت ما
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 أريتك ؟ قالا ثلث مرات, قال: نعم. وروي عن أب ملز وقتادة نو ذلك, وقال أبو داود الطيالسي:
 أخبنا حاد بن سلمة عن أب العاصم الغنوي, عن أب الطفيل, عن ابن عباس, قال: إن إبراهيم لا أري

 أوامر الناسك, عرض له الشيطان عند السعى, فسابقه إبراهيم ث انطلق به جبيل حت أتى به من, قال:
 هذا مناخ الناس, فلما انتهى إل جرة العقبة تعرض له الشيطان, فرماه بسبع حصيات حت ذهب, ث أتى

 به إل المرة القصوى فعرض له الشيطان, فرماه بسبع حصيات حت ذهب فأتى به جيعا, فقال: هذا
الشعر, ث أتى به عرفة, فقال: هذه عرفة, فقال له جبيل: أعرفت ؟.

 ** َرّبَنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًل ّمْنُهْم َيْتُلوْا َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعّلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزّكيِهْم ِإّنَك َأنَت
الَعِزيُز اَلِكيُم 

    يقول تعال إخبارا عن تام دعوة إبراهيم لهل الرم أن يبعث ال فيهم رسول منهم, أي من ذرية
 إبراهيم, وقدوافقت هذه الدعوة الستجابة قدر ال السابق ف تعيي ممد صلوات ال وسلمه عليه
 رسوًل ف الميي إليهم وإل سائر العجميي من النس والن, كما قال المام أحد: أخبنا عبد

 الرحن بن مهدي عن معاوية بن صال, عن سعيد بن سويد الكلب, عن عبد العلى بن هلل السلمي,
 عن العرباض بن سارية, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن عند ال لات النبيي, وإن آدم
 لنجدل ف طينته, وسأنبئكم بأول ذلك, دعوة أب إبراهيم, وبشارة عيسى ب, ورؤيا أمي الت رأت,

 وكذلك أمهات النبيي يرين« وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد ال بن صال عن معاوية بن
 صال وتابعه أبو بكر بن أب مري عن سعيد بن سويد به, وقال المام أحد أيضا: أخبنا أبو النضر,

 أخبنا الفرج, أخبنا لقمان بن عامر, قال: سعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول ال: ما كان أول بدء
 أمرك ؟ قال »دعوة أب إبراهيم, وبشرى عيسى ب. ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور
 الشام« والراد أن أول من نوه بذكره وشهره ف الناس إبراهيم عليه السلم, ول يزل ذكره ف الناس
 مذكورا مشهورا سائرا حت أفصح باسه خات النبياء بن إسرائيل نسبا, وهو عيسى بن مري عليه

 السلم, حيث قام ف بن إسرائيل خطيبا, وقال }إن رسول ال إليكم مصدقا لا بي يدي من التوراة
 ومبشرا برسول يأت من بعدي اسه أحد{ ولذا قال ف هذا الديث دعوة أب إبراهيم وبشرى عيسى

 بن مري. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام, قيل كان مناما رأته حي
 حلمت به, وقصته على قومها, فشاع فيهم واشتهر بينهم, وكان ذلك توطئة وتصيص الشام بظهور
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 نوره إشارة إل استقرار دينه ونبوته ببلد الشام, ولذا تكون الشام ف آخر الزمان معقًل للسلم وأهله,
 وبا ينل عيسى بن مري إذا نزل بدمشق بالنارة الشرقية البيضاء منها, ولذا جاء ف الصحيحي »ل
 تزال طائفة من أمت ظاهرين على الق ل يضرهم من خذلم ول من خالفهم حت يأت أمر ال وهم

 كذلك« وف صحيح البخاري »وهم بالشام« قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية ف
 قوله }ربنا وابعث فيهم رسوًل منهم{ يعن أمة ممد صلى ال عليه وسلم, فقيل له: قد استجيب لك,
 وهو كائن ف آخر الزمان, وكذا قال السدي وقتادة, وقوله تعال: }ويعلمهم الكتاب{ يعن القرآن,

 }والكمة{ يعن السنة, قاله السن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيهم, وقيل: الفهم ف الدين
 ول منافاة, }ويزكيهم{ قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس يعن طاعة ال وقال ممد بن إسحاق
 }ويعلمهم الكتاب والكمة{ قال الي فيفعلوه والشر فيتقوه, ويبهم برضا ال عنهم إذا أطاعوه

 ليستكثروا من طاعته ويتنبوا ما يسخطه من معصيته, وقوله }إنك أنت العزيز الكيم{ أي العزيز الذي
 ل يعجزه شيء, وهو قادر على كل شيء الكيم ف أفعاله وأقواله, فيضع الشياء ف مالا لعلمه

وحكمته وعدله.

 ** َوَمن َيْرَغُب َعن ّمّلِة ِإْبَراِهيَم ِإّل َمن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْيَناُه ِفي الّدْنَيا َوِإّنُه ِفي اَلِخَرِة َلِمَن
 الّصاِلِحَي *  ِإْذ َقاَل َلُه َرّبُه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَرّب اْلَعاَلِمَي *  َوَوّصَى ِبَهآ ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َياَبِنّي

ِإّن الّلَه اْصَطَفَى َلُكُم الّديَن َفَل َتُموُتّن َإّل َوَأْنُتم ّمْسِلُموَن 
    يقول تبارك وتعال ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بال, الخالف للة إبراهيم

 الليل إمام النفاء, فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعال فلم يدعو معه غيه ول أشرك به طرفة عي, وتبأ
 من كل معبود سواه خالف ف ذلك سائر قومه حَت تبأ من أبيه, فقال }يا قوم إن بريء ما تشركون *

 إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والرض حنيفا وما أنا من الشركي{ وقال تعال: }وإذ قال
 إبراهيم لبيه وقومه إنن براء ما تعبدون * إل الذي فطرن فإنه سيهدين{ وقال تعال: }وما كان

 استغفار إبراهيم لبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلما تبي له أنه عدّو ل تبأ منه إن إبراهيم لواه حليم{
 وقال تعال: }إن إبراهيم كان أمة قانتا ل حنيفا ول يك من الشركي * شاكرا لنعمه اجتباه وهداه

 إل صراط مستقيم * وآتيناه ف الدنيا حسنة وإنه ف اَلخرة لن الصالي{ ولذا وأمثاله قال تعال:
 }ومن يرغب عن ملة إبراهيم{ عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها }إل من سفه نفسه{ ؟ أي
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 ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيه بتركه الق إل الضلل حيث خالف طريق من اصطفي ف الدنيا للهداية
 والرشاد من حداثة سنه إل أن اتذه ال خليًل, وهو ف اَلخرة من الصالي السعداء, فمن ترك طريقه
 هذا ومسلكه وملته, واتبع طريق الضللة والغّي, فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكب من هذا ؟

 كما قال تعال: إن الشرك لظلم عظيم, قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه اَلية ف اليهود, أحدثوا طريقا
 ليست من عند ال, وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه, ويشهد لصحة هذا القول قول ال تعال: }ما

 كان إبراهيم يهوديا ول نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الشركي * إن أول الناس
بإبراهيم للذين ابتعوه وهذا النب والذين آمنوا وال ول الؤمني.

   وقوله تعال }إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالي{ أي أمره ال بالخلص والستسلم
 والنقياد, فأجاب إل ذلك شرعا وقدرا, وقوله }ووصى با إبراهيم بنيه ويعقوب{ أي وصى بذه اللة,

 وهي السلم ل, أو يعود الضمي على الكلمة وهي قوله }أسلمت لرب العالي{ لرصهم عليها
 ومبتهم لا, حافظوا عليها إل حي الوفاة, ووصوا أبناءهم با من بعدهم كقوله تعال: }وجعلها كلمة
 باقية ف عقبه{ وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه, كأن إبراهيم وصى بنيه وابن

 ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضرا ذلك, وقد ادعى القشيي فيما حكاه القرطب عنه أن يعقوب إنا
 ولد بعد وفاة إبراهيم, ويتاج مثل هذا إل دليل صحيح, والظاهر, وال أعلم, أن إسحاق ولد له

 يعقوب ف حياة الليل وسارة, لن البشارة وقعت بما ف قوله }فببشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق
 يعقوب{ وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا على نزع الافض, فلو ل يوجد يعقوب ف حياتما لا كان

 لذكره من بي ذرية إسحاق كبي فائدة, وأيضا فقد قال ال تعال ف سورة العنكبوت: }ووهبنا له
 إسحاق ويعقوب وجعلنا ف ذريته النبوة والكتاب{ اَلية, وقال ف اَلية الخرى }ووهبنا له إسحاق

 ويعقوب نافلة{ وهذا يقضي أنه وجد ف حياته, وأيضا فإنه بان بيت القدس, كما نطقت بذلك الكتب
 التقدمة, وثبت ف الصحيحي من حديث أب ذر قلت: يا رسول ال, أي مسجد وضع أول ؟ قال:

 »السجد الرام« قلت: ث أي ؟ قال »بيت القدس«, قلت: كم بينهما ؟ قال »أربعون سنة« الديث,
 فزعم ابن حبان أن بي سليمان الذي اعتقد أنه بان بيت القدس ـ وإنا كان جّدده بعد خرابه وزخرفه

 ـ وبي إبراهيم أربعي سنة, وهذا ما أنكر على ابن حبان, فإن الدة بينهما تزيد على ألوف السني,
 وال أعلم, وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأت ذكرها قريبا, وهذا يدل على أنه ههنا من جلة

 الوصي. وقوله }يا بن إن ال اصطفى لكم الدين فل توتن إل وأنتم مسلمون{ أي أحسنوا ف حال
 الياة, والزموا هذا ليزقكم ال الوفاة عليه, فإن الرء يوت غالبا على ما كان عليه, ويبعث على ما
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 مات عليه, وقد أجرى ال الكري عادته بأنه من قصد الي وفق له ويسر عليه, ومن نوى صالا ثبت
 عليه. وهذا ل يعارض ما جاء ف الديث الصحيح »إن الرجل ليعمل بعمل أهل النة حت ما يكون بينه

 وبينها إل باع أو ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل
 أهل النار حت ما يكون بينه وبينها إل باع أو ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النة

 فيدخلها« لنه قد جاء ف بعض روايات هذا الديث ليعمل بعمل أهل النة فيما يبدو للناس وبعمل أهل
 النار فيما يبدو للناس, وقد قال ال تعال: }فأما من أعطى واتقى وصدق بالسن فسنيسره لليسرى

وأما من بل واستغن وكذب بالسن فسنيسره للعسرى{.

 ** َأْم ُكنُتْم ُشَهَدآَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا َنْعُبُد ِإَلـَهَك َوِإَلـَه
 آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلـها َواِحدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن *  ِتْلَك ُأّمٌة َقْد َخَلْت َلَها َما

َكَسَبْت َوَلُكْم ّما َكَسْبُتْم َوَل ُتْسَأُلوَن َعّما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
    يقول تعال متجا على الشركي من العرب أبناء إساعيل وعلى الكفار من بن إسرائيل ـ وهو

 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلم ـ بأن يعقوب لا حضرته الوفاة, وصى بنيه بعبادة ال
 وحده ل شريك له, فقال لم }ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلك وإله آبائك إبراهيم وإساعيل

 وإسحاق{ وهذا من باب التغليب, لن إساعيل عمه, قال ناس: والعرب تسمي العم أبا, نقله القرطب,
 وقد استدل بذه اَلية الكرية من جعل الد أبا وحجب به الخوة, كما هو قول الصديق, حكاه

 البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبي, ث قال البخاري: ول يتلف عليه, وإليه ذهبت عائشة أم
 الؤمني, وبه يقول السن البصري وطاوس وعطاء, وهو مذهب أب حنيفة وغي واحد من السلف

 واللف, وقال مالك والشافعي وأحد ف الشهور عنه أنه يقاسم الخوة, وحكي ذلك عن عمر وعثمان
 وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجاعة من السلف واللف, واختاره صاحبا أب حنيفة القاضي أبو
 بوسف وممد بن السن, ولتقريرها موضع آخر, وقوله }إلا واحدا{ أي نوحده باللوهية ول نشرك

 به شيئا غيه, }ونن له مسلمون{ أي مطيعون خاضعون, كما قال تعال: }وله أسلم من ف السموات
 والرض طوعا وكرها وإليه يرجعون{ والسلم هو ملة النبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت

 مناهجهم, كما قال تعال: }وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله أل أنا فاعبدون{,
 واَليات ف هذا كثية والحاديث فمنها قوله صلى ال عليه وسلم »نن معشر النبياء أولد علت ديننا

315



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 واحد« وقوله تعال: }تلك أمة قد خلت{ أي مضت, }لا ما كسبت ولكم ما كسبتم{ أي إن
 السلف الاضي من آبائكم من النبياء والصالي ل ينفعكم انتسابكم إليهم إذا ل تفعلوا خيا يعود نفعه
 عليكم, فإن لم أعمالم الت عملوها ولكم أعمالكم }ول تسئلون عما كانوا يعملون{ وقال أبو العالية
 والربيع وقتادة }تلك أمة قد خلت{ يعن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والسباط ولذا جاء ف الثر »من

بطأ به عمله ل يسرع به نسبه«.

** َوَقاُلوْا ُكوُنوْا ُهودا َأْو َنَصاَرَى َتْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِمّلَة ِإْبَراِهيَم َحِنيفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكَي 
    قال ممد بن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد, حدثن سعيد بن جبي أو عكرمة, عن ابن عباس,

 قال: قال عبد ال بن صوريا العور لرسول ال صلى ال عليه وسلم: ما الدى إل ما نن عليه, فاتبعنا يا
 ممد تتد, وقالت النصاري مثل ذلك, فأنزل ال عز وجل }وقالوا كونوا هودا أو نصارى تتدوا{
 وقوله }قل بل ملة إبراهيم حنيفا{ أي ل نريد ما دعوتونا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع }ملة

 إبراهيم حنيفا{ أي مستقميا, قاله ممد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية, وقال خصيف عن ماهد
 ملصا, وروى علي بن أب طلحة عن ابن عباس حاجا, وكذا روي عن السن والضحاك وعطية

 والسدي, وقال أبو العالية: النيف الذي يستقبل البيت بصلته, ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه
 سبيل. وقال ماهد والربيع بن أنس: حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلبة: النيف الذي يؤمن بالرسل كلهم

 من أولم إل أخرهم, وقال قتادة: النيفية شهادة أن ل إله إل ال, يدخل فيها تري المهات والبنات
والالت والعمات وما حرم ال عز وجل والتان.

 ** ُقوُلَوْا آَمّنا ِبالّلِه َوَمآ ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَمآ ُأنِزَل ِإَلَى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوالْسَباِط َوَمآ ُأوِتَي
ُموَسَى َوِعيَسَى َوَما ُأوِتَي الّنِبّيوَن ِمن ّرّبِهْم َل ُنَفّرُق َبْيَن َأَحٍد ّمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 

    أرشد ال تعال عباده الؤمني إل اليان با أنزل إليهم بواسطة رسوله ممد صلى ال عليه وسلم
 مفصل وما أنزل على النبياء التقدمي ممل, ونص على أعيان من الرسل, وأجل ذكر بقية النبياء,

 وأن ل يفرقوا بي أحد منهم بل يؤمنوا بم كلهم, ول يكونوا كمن قال ال فيهم }ويريدون أن يفرقوا
 بي ال ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بي ذلك سبيل * أولئك هم
 الكافرون حقا{ اَلية, وقال البخاري: حدثنا ممد بن بشار, أخبنا عثمان بن عمرة, أخبنا علي بن
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 البارك عن يي بن أب كثي, عن أب سلمة بن عبد الرحن, عن أب هريرة, قال: كان أهل الكتاب
 يقرءون التوراة بالعبانية ويفسرونا بالعربية لهل السلم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل

 تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم وقولوا آمنا بال وما أنزل ال«. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي
 من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس, قال: كان رسول ال صلى ال عليه
 وسلم أكثر ما يصلي الركعتي اللتي قبل الفجر بـ }آمنا بال وما أنزل إلينا{ اَلية, والخرى بـ

 }آمنا بال واشهد بأّنا مسلمون{, وقال أبو العالية والربيع وقتادة: السباط بنو يعقوب اثنا عشر رجًل,
 ولد كل رجل منهم أمة من الناس, فسموا السباط. وقال الليل بن أحد وغيه: السباط ف بن
 إسرائيل كالقبائل ف بن إساعيل, وقال الزمشري ف الكشاف: السباط قبائل بن إسرائيل, وهذا

 يقتضي أن الراد بالسباط ههنا شعوب بن إسرائيل, وما أنزل ال من الوحي على النبياء الوجودين
 منهم, كما قال موسى لم }اذكروا نعمة ال عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا{ اَلية, وقال

 تعال: }وقطعناهم اثنت عشرة أسباطا{ قال القرطب: وسوا السباط من السبط, وهو التتابع, فهم
 جاعة, وقيل أصله من السبط, بالتحريك, وهو الشجر, أي ف الكثرة بنلة الشجر الواحدة سبطة قال
 الزجاج: ويبي لك أصله ما حدثنا ممد بن جعفر النباري, حدثنا أبو نيد الدقاق, حدثنا السود بن

 عامر, حدثنا إسرائيل عن ساك, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كل النبياء من بن إسرائيل إل
 عشرة: نوح وهود وصال وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإساعيل وممد عليهم الصلة والسلم,
 قال القرطب: والسبط الماعة والقبيلة الراجعون إل أصل واحد, وقال قتادة: أمر ال الؤمني أن يؤمنوا

 به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب: إنا أمرنا أن نؤمن بالتوارة والنيل, ول
 نعمل با فيهما. وقال ابن أب حات: اخبنا ممد بن ممد بن مصعب الصوري, أخبنا مؤمل, أخبنا

 عبيد ال بن أب حيد عن أب الليح, عن معقل بن يسار, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
»آمنوا بالتوراة والزبور والنيل وليسعكم القرآن«.

 ** َفِإْن آَمُنوْا ِبِمْثِل َمآ آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد اْهَتَدوْا ّوِإن َتَوّلْوْا َفِإّنَما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم الّلُه َوُهَو الّسِميُع
اْلَعِليُم *  ِصْبَغَة الّلِه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبدوَن 

    يقول تعال: فإن آمنوا, يعن الكفار من أهل الكتاب وغيهم, بثل ما آمنتم به يا أيها الؤمنون من
 اليان بميع كتب اللهورسله ول يفرقوا بي أحد منهم }فقد اهتدوا{ أي فقد أصابوا الق وأرشدوا
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 إليه }وإن تولوا{ أي عن الق إل الباطل بعد قيام الجة عليهم }فإنا هم ف شقاق فسيكفيكهم ال{,
أي فسينصرك عليهم ويظفرك بم }وهو السميع العليم{.

   قال ابن أب حات: قرأ علّي بونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبنا زياد بن يونس, حدثنا نافع
 بن أب نعيم, قال: أرسل إل بعض اللفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه, قال زياد: فقلت له: إن

 الناس ليقولون إن مصحفه كان ف حجره حي قتل فوقع الدم على }فسيكفيكهم ال وهو السميع
 العليم{ فقال نافع: بصرت عين بالدم على هذه اَلية, وقد قدم, وقوله}صبغة ال{, قال الضحاك عن

 ابن عباس: دين ال, وكذا روي عن ماهد وأب العالية وعكرمة وإبراهيم والسن وقتادة والضحاك
 وعبد ال بن كثي وعطية العوف والربيع بن أنس والسدي نو, ذلك وانتصاب صبغة ال إما على الغراء
 كقوله }فطرة ال{ أي الزموا ذلك عليكموه, وقال بعضهم: بدًل من قوله }ملة إبراهيم{ وقال سيبويه:

 هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله }آمنا بال{ كقوله }وعد ال{ وقد ورد ف حديث رواه ابن أب
 حات وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس أن نب ال صلى ال
 عليه وسلم قال »إن بن إسرائيل قالوا: يا رسول ال, هل يصبغ ربك ؟ فقال: اتقوا ال. فناداه ربه: يا

 موسى سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل: نعم, أنا أصبغ اللوان: الحر والبيض والسود, واللوان كلها
 من صبغي« وأنزل ال على نبيه صلى ال عليه وسلم }صبغة ال ومن أحسن من ال صبغة{ كذا وقع ف

رواية ابن مردويه مرفوعا, وهو ف رواية ابن أب حات موقوف وهو أشبه إن صح إسناده وال أعلم.

 ** ُقْل َأُتَحآّجوَنَنا ِفي الّلِه َوُهَو َرّبَنا َوَرّبُكْم َوَلَنآ َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَنْحُن َلُه ُمْخِلُصوَن *  َأْم َتُقوُلوَن
 ِإّن ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحـاَق َوَيْعُقوَب َوالْسَباَط َكاُنوْا ُهودا َأْو َنَصاَرَى ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم الّلُه َوَمْن

 َأْظَلُم ِمّمْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعّما َتْعَمُلوَن *  ِتْلَك ُأّمٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت
َوَلُكْم ّما َكَسْبُتْم َوَل ُتْسَأُلوَن َعّما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن 

    يقول ال تعال مرشدا نبيه صلوات ال وسلمه عليه إل درء مادلة الشركي: }قل أتاجوننا ف ال{
 أي تناظروننا ف توحيد ال والخلص له والنقياد واتباع أوامره وترك زواجره }وهو ربنا وربكم{

 التصرف فينا وفيكم الستحق لخلص اللية له وحده ل شريك له }ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم{ أي
 نن براء منكم وما تعبدون وأنتم براء منا, كما قال ف اَلية الخرى }فإن كذبوك فقل ل عملي ولكم
 عملكم * أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون{ وقال تعال: }فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي
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 ل ومن اتبعن{ إل آخر اَلية, وقال تعال إخبارا عن إبراهيم }وحاّجه قومه قال أتاجون ف ال{ إل
 آخر اَلية, وقال تعال: }أل تر إل الذي حاّج إبراهيم ف ربه{ اَلية, وقال ف هذه اَلية الكرية }ولنا

 أعمالنا ولكم أعمالكم ونن له ملصون{ أي نن براء منكم كما أنتم براء منا, ونن له ملصون أي ف
 العبادة والتوجه, وث أنكر تعال عليهم ف دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من ألنبياء والسباط,

 كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية, فقال: }قل أأنتم أعلم أم ال{ يعن بل ال أعلم, وقد أخب
 أنم ل يكونوا هودا ول نصارى كما قال تعال: }وما كان إبراهيم يهوديا ول نصرانيا ولكن كان

 حنيفا مسلما وما كان من الشركي{ اَلية والت بعدها, وقوله }ومن أظلم من كتم شهادة عنده من
 ال{ قال السن البصري: كانوا يقرءون ف كتاب ال الذي أتاهم إن الدين السلم وإن ممدا رسول
 ال وإن إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والسباط, كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا ل

 بذلك, وأقروا على أنفسهم ل, فكتموا شهادة ال عندهم من ذلك, وقوله }وما ال بغافل عما
 تعملون{ تديد ووعيد شديد, أي أن علمه ميط بعلمكم وسيجزيكم عليه. ث قال تعال: }تلك أمة قد
 خلت{ أي قد مضت, }لا ما كسبت ولكم ما كسبتم{ أي لم أعمالم ولكم أعمالكم }ول تسئلون
 عما كانوا يعملون{ وليس يغن عنكم انتسابكم إليهم من غي متابعة منكم لم, ول تغتروا بجرد النسبة

 إليهم حت تكونوا منقادين مثلهم لوامر اللهواتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين, فإنه من كفر
 بنب واحد, فقد كفر بسائر الرسل ول سيما بسيد النبياء وخات الرسلي ورسول رب العالي إل جيع

النس والن من الكلفي صلوات ال وسلمه عليه وعلى سائر أنبياء ال أجعي.

 ** َسَيُقوُل الّسَفَهآُء ِمَن الّناِس َما َوّلُهْم َعن ِقْبَلِتِهُم اّلِتي َكاُنوْا َعَلْيَها ُقل لّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمن
 َيَشآُء ِإَلَى ِصَراٍط ّمْسَتِقيٍم *  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأّمًة َوَسطا ّلَتُكوُنوْا ُشَهَدآَء َعَلى الّناِس َوَيُكوَن الّرُسوُل

 َعَلْيُكْم َشِهيدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة اّلِتي ُكنَت َعَلْيَهآ ِإّل ِلَنْعَلَم َمن َيّتِبُع الّرُسوَل ِمّمن َينَقِلُب َعَلَى َعِقَبْيِه َوِإن
َكاَنْت َلَكِبَيًة ِإّل َعَلى اّلِذيَن َهَدى الّلُه َوَما َكاَن الّلُه ِلُيِضيَع ِإَياَنُكْم ِإّن الّلَه ِبالّناِس َلَرُءوٌف ّرِحيٌم 

    قيل: الراد بالسفهاء ـ ههنا مشركوا العرب, قاله الزجاج, وقيل: أحبار يهود, قاله ماهد, وقيل:
 النافقون, قاله السدي, واَلية عامة ف هؤلء كلهم, واللهأعلم. قال البخاري: أخبنا أبو نعيم, سع
 زهيا عن أب إسحاق, عن الباء رضي ال عنه: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم صلى إل بيت

 القدس ستة عشر شهرا, أو سبعة عشر شهرا, وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت, وأنه صلى أول
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 صلة صلها صلة العصر, وصلى معه قوم فخرج رجل من كان يصلي معه, فمر على أهل السجد
 وهم راكعون, قال: أشهد بال لقد صليت مع النب صلى ال عليه وسلم قبل مكة, فداروا كما هم قبل

 البيت, وكان الذي مات على القبلة قبل ان تول قبل البيت رجال قتلوا ل ندر ما نقول فيهم, فأنزل ال
 }وما كان ال ليضيع إيانكم إن ال بالناس لرؤوف رحيم{ انفرد به البخاري من هذا الوجه, ورواه

 مسلم من وجه آخر, وقال ممد بن إسحاق: حدثن إساعيل بن أب خالد عن أب إسحاق, عن الباء,
 قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يصلي نو بيت القدس, ويكثر النظر إل السماء ينتظر أمر
 ال, فأنزل ال }قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوّل وجهك شطر السجد

 الرام{ فقال رجل من السلمي: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إل القبلة, وكيف
 بصلتنا نو بيت القدس, فأنزل ال }وما كان ال ليضيع إيانكم{ وقال السفهاء من الناس, وهم أهل
 الكتاب: ما ولهم عن قبلتهم الت كانوا عليها, فأنزل ال }سيقول السفهاء من الناس{ إل آخر اَلية,
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة, حدثنا السن بن عطية, حدثنا إسرائيل عن أب إسحاق عن الباء,

 قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم قد صلى نو بيت القدس ستة عشر شهرا, وكان يب أن
 يوجه نو الكعبة, فأنزل ال }قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر

 السجد الرام{ قال: فوجه نو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود }ما ولهم عن قبلتهم الت
 كانوا عليها{ فأنزل ال }قل ل الشرق والغرب يهدي من يشاء إل صراط مستقيم{, وقال علي بن

 أب طلحة عن ابن عباس: إن رسول ال صلى ال عليه وسلم لا هاجر إل الدينة أمره ال أن يستقبل بيت
 القدس, ففرحت اليهود, فاستقبلها رسول ال صلى ال عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان رسول ال
 صلى ال عليه وسلم يب قبلة إبراهيم, فكان يدعو ال وينظر إل السماء, فأنزل ال عز وجل: }فولوا

 وجوهكم شطره{ أي نوه, فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولهم عن قبلتهم الت كانوا عليها ؟
 فأنزل ال }قل ل الشرق والغرب يهدي من يشاء إل صراط مستقيم{ وقد جاء ف هذا الباب أحاديث

 كثية, وحاصل المر أنه قد كان رسول ال صلى ال عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت
 القدس, فكان بكة يصلي بي الركني, فتكون بي يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت القدس, فلما

 هاجر إل الدينة تعذر المع بينهما, فأمره ال بالتوجه إل بيت القدس, قال ابن عباس والمهور, ث
 اختلفهؤلء, هل كان المر به بالقرآن أو بغيه على قولي ؟ وحكى القرطب ف تفسيه عن عكرمة وأب

 العالية والسن البصري: إن التوجه إل بيت القدس كان باجتهاده عليه السلم, والقصود: إن التوجه
 إل بيت القدس بعد مقدمه صلى ال عليه وسلم الدينة, واستمر المر على ذلك بضعة عشر شهرا
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 وكان يكثر الدعاء والبتهال أن يوجه إل الكعبة الت هي قبلة إبراهيم عليه السلم, فأجيب إل ذلك
 وأمر بالتوجه إل البيت العتيق, فخطب رسول ال صلى ال عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك, وكان

 أول صلة صلها إليها صلة العصر, كما تقدم ف الصحيحي رواية الباء, ووقع عند النسائي من رواية
 أب سعيد بن العلى أنا الظهر, وقال: كنت أنا وصاحب أول من صلى إل الكعبة, وذكر غي واحد من
 الفسرين وغيهم: أن تويل القبلة نزل على رسول ال وقد صلى ركعتي من الظهر, وذلك ف مسجد

 بن سلمة, فسمي مسجد القبلتي, وف حديث نويلة بنت مسلم: أنم جاءهم الب بذلك وهم ف صلة
 الظهر, قالت: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال, ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد الب
 النمري, وأما أهل قباء فلم يبلغهم الب إل صلة الفجر اليوم الثان, كما جاء ف الصحيحي عن ابن
 عمر رضي ال عنهما, أنه قال: بينما الناس بقباء ف صلة الصبح, إذ جاءهم آت فقال: إن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, وكانت وجوههم
 إل الشام فاستداروا إل الكعبة. وف هذا دليل على أن الناسخ ل يلزم حكمه إل بعد العلم به, وإن تقدم
 نزوله وإبلغه, لنم ل يؤمروا بإعادة العصر والغرب والعشاء, وال أعلم. ولا وقع هذا, حصل لبعض
 الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب, وزيغ عن الدى وتبيط وشك, وقالوا }ما

 ولهم عن قبلتهم الت كانوا عليها{ أي قالوا: ما لؤلء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟
 فأنزل ال جوابم ف قوله }قل ل الشرق والغرب{ أي الكم والتصرف والمر كله ل }فأينما تولوا

 فثم وجه ال{ و }ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب ولكن الب من آمن بال{ أي الشأن
 كله ف امتثال أوامر ال, فحيثما وجهنا توجهنا, فالطاعة ف امتثال أمره ولو وجهنا ف كل يوم مرات إل

 جهات متعددة: فنحن عبيده وف تصرفه, وخدامه حيثما وجهنا توجهنا, وهو تعال له بعبده ورسوله
 ممد صلوات ال وسلمه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إل قبلة إبراهيم خليل الرحن, وجعل

 توجههم إل الكعبة البنية على اسه تعال وحده ل شريك له أشرف بيوت ال ف الرض, إذ هي بناء
إبراهيم الليل عليه السلم ولذا قال: }قل ل الشرق والغرب يهدي من يشاء إل صراط مستقيم{.

   وقد روى المام أحد عن علي بن عاصم عن حصي بن عبد الرحن, عن عمرو بن قيس, عن ممد
 بن الشعث, عن عائشة, قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم, يعن ف أهل الكتاب: »إنم ل
 يسدوننا على شيء كما يسدوننا على يوم المعة الت هدانا ال لا وضلوا عنها, وعلى القبلة الت

هدانا ال لا وضلوا عنها, وعلى قولنا خلف المام: آمي«.
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   وقوله تعال: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
 شهيدا{ يقول تعال: إنا حولناكم إل قبلة إبراهيم عليه السلم, واخترناها لكم لنجعلكم خيار المم

 لتكونوا يوم القيامة شهداء على المم, لن الميع معترفون لكم بالفضل, والوسط ههنا اليار, والجود
 كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا, أي خيها, وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم وسطا
 ف قومه, أي أشرفهم نسبا, ومنه الصلة الوسطى الت هي أفضل الصلوات وهي العصر, كما ثبت ف

 الصحاح وغيها: ولا جعل ال هذه المة وسطا, خصها بأكمل الشرائع وأقوم الناهج وأوضح
 الذاهب, كما قال تعال: }هو اجتباكم وما جعل عليكم ف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

 ساكم السلمي من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس{ وقال المام
 أحد: حدثنا وكيع عن العمش عن أب صال عن أب سعيد, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم

 »يدعى نوح يوم القيامة, فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول: نعم, فيدعى قومه فيقال لم: هل بلغكم
 فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد, فيقال لنوح: من يشهد لك ؟ فيقول: ممد وأمته, قال
 فذلك قوله: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{ قال: والوسط العدل, فتدعون فتشهدون له بالبلغ ث

 أشهد عليكم« رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن العمش, وقال المام أحد
 أيضا: حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش عن أب صال, عن أب سعيد الدري, قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم »ييء النب يوم القيامة ومعه الرجلن وأكثر من ذلك, فيدعى قومه, فيقال: هل
 بلغكم هذا ؟ فيقولون: ل فيقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول: نعم, فيقال: من يشهد لك ؟ فيقول:
 ممد وأمته, فيدعى ممد وأمته, فيقال لم: هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم, فيقال: وما علمكم ؟

 فيقولون: جاءنا نبينا فأخبنا أن الرسل قد بلغوا, فذلك قوله عز وجل }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{
 قال: عدًل }لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{ وقال أحد أيضا: حدثنا أبو

 معاوية حدثنا العمش عن أب صال عن أب سعيد الدري عن النب صلى ال عليه وسلم ف قوله تعال:
 }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{ قال عدًل. وروى الافظ أبو بكر بن مردويه وابن أب حات, من

 حديث عبد الواحد بن زياد عن أب مالك الشجعي عن الغية بن عتيبة بن نباس, حدثن مكاتب لنا عن
 جابر بن عبد ال عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »أنا وأمت يوم القيامة على كوم مشرفي على

 اللئق, ما من الناس أحد إل ود أنه منا وما من نب كذبه قومه إل ونن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز
 وجل«, وروى الاكم ف مستدركه وابن مردويه أيضا, واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن
 ممد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد ال قال: شهد رسول ال صلى ال عليه وسلم جنازة ف بن
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 مسلمة وكنت إل جانب رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال بعضهم: وال يا رسول ال لنعم الرء
 كان, لقد كان عفيفا مسلما وكان... وأثنوا عليه خيا, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: أنت با

 تقول. فقال الرجل: ال يعلم بالسرائر, فأما الذي بدا لنا منه فذاك, فقال النب صلى ال عليه وسلم
 وجبت وجبت, ث شهد جنازة ف بن حارثة وكنت إل جانب رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال
 بعضهم: يا رسول ال بئس الرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا, فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل: ال أعلم بالسرائر, فأما الذي بدا لنا منه فذاك.

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك ممد بن
 كعب: صدق رسول ال صلى ال عليه وسلم ث قرأ }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على

 الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{ ث قال الاكم: هذا صحيح السناد ول يرجاه, وقال المام
 أحد: حدثنا يونس بن ممد حدثنا داود بن أب الفرات عن عبد ال بن بريدة عن أب السود أنه قال:

 أتيت الدينة فوافقتها وقد وقع با مرض فهم يوتون موتا ذريعا, فجلست إل عمر بن الطاب فمرت به
 جنازة فأثن على صاحبها خيا, فقال: وجبت وجبت, ث مر بأخرى فأثن عليها شرا, فقال عمر:

 وجبت. فقال أبو السود: ما وجبت يا أمي الؤمني قال, قلت كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »أيا مسلم شهد له أربعة بي أدخله ال النة« قال: فقلنا وثلثة قال: فقال »وثلثة« قال: فقلنا واثنان:
 قال »واثنان«. ث ل نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أب
 الفرات به. وقال ابن مردويه حدثنا أحد بن عثمان بن يي حدثنا أبو قلبة الرقاشي, حدثن أبو الوليد
 حدثنا نافع بن عمر حدثن أمية بن صفوان عن أب بكر بن أب زهي الثقفي عن أبيه قال: سعت رسول

 ال صلى ال عليه وسلم بالنباءة يقول: »يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم« قالوا: ب يا رسول ال
 ؟ قال: »بالثناء السن والثناء السيء أنتم شهداء ال ف الرض«, ورواه ابن ماجة عن أب بكر بن أب
 شيبة عن يزيد بن هارون, ورواه المام أحد عن يزيد بن هارون وعبد اللك بن عمر وشريح عن نافع

عن ابن عمر به.
   وقوله تعال: }وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إل لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه, وإن

 كانت لكبية إل على الذين هدى ال{ يقول تعال: إنا شرعنا لك يا ممد التوجه أوًل إل بيت
 القدس, ث صرفناك عنها إل الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك, ويستقبل معك حيثما توجهت من

 ينقلب على عقبه, أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكبية, أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت
 القدس إل الكعبة, أي وإن كان هذا المر عظيما ف النفوس إل على الذين هدى ال قلوبم وأيقنوا
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 بتصديق الرسول, وأن كل ما جاء به فهو الق الذي ل مرية فيه, وأن ال يفعل ما يشاء ويكم ما يريد
 فله أن يكلف عباده با شاء وينسخ ما يشاء, وله الكمة التامة والجة البالغة ف جيع ذلك بلف

 الذين ف قلوبم مرض, فإنه كلما حدث أمر أحدث لم شكا كما يصل للذين آمنوا إيقان وتصديق,
 كما قال ال تعال: }وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا ؟ فأما الذين آمنوا
 فزادتم إيانا وهم يستبشرون وأما الذين ف قلوبم مرض فزادتم رجسا إل رجسهم{, وقال تعال:

 }وننل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمني ول يزيد الظالي إل خسارا{ ولذا كان من ثبت على
 تصديق الرسول صلى ال عليه وسلم واتباعه ف ذلك وتوجه حيث أمره ال من غي شك ول ريب من

 سادات الصحابة, وقد ذهب بعضهم إل أن السابقي الولي من الهاجرين والنصار هم الذين صلوا إل
 القبلتي. وقال البخاري ف تفسي هذه اَلية: حدثنا مسدد حدثنا يي عن سفيان عن عبد ال بن دينار

 عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح ف مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النب صلى
 ال عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, فتوجهوا إل الكعبة. وقد رواه مسلم من
 وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنم كانوا ركوعا فاستداروا

 كما هم إل الكعبة وهم ركوع, وكذا رواه مسلم من حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله,
وهذا يدل على كمال طاعتهملله ولرسوله وانقيادهم لوامر ال عز وجل رضي ال عنهم أجعي.

   وقوله: }وما كان ال ليضيع إيانكم{ أي صلتكم إل بيت القدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابا عند
 ال, وف الصحيح من حديث أب إسحاق السبيعي عن الباء قال: مات قوم كانوا يصلون نو بيت

 القدس, فقال الناس: ما حالم ف ذلك ؟ فأنزل ال تعال: }وما كان ال ليضيع إيانكم{ ورواه
 الترمذي عن ابن عباس وصححه, وقال ابن إسحاق: حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أو سعيد بن
 جبي عن ابن عباس }وما كان ال ليضيع إيانكم{ أي بالقبلة الول وتصديقكم نبيكم واتباعه إل القبلة

 الخرى, أي ليعطيكم أجرها جيعا }إن ال بالناس لرؤوف رحيم{ وقال السن البصري }وما كان
 ال ليضيع إيانكم{ أي ما كان ال ليضيع ممدا صلى ال عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف,
 }إن ال بالناس لرؤوف رحيم{ وف الصحيح أن رسول ال صلى ال عليه وسلم رأى امرأة من السب
 قد فرق بينها وبي ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من السب أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور

 على ولدها, فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم » أترون هذه
 طارحة ولدها ف النار وهي تقدر على أن ل تطرحه« ؟ قالوا: ل يا رسول ال. قال: »فوال ل أرحم

بعباده من هذه بولدها«.
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 ** َقْد َنَرَى َتَقّلَب َوْجِهَك ِفي الّسَمآِء َفَلُنَوّلَيّنَك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَوّل َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث
 َما ُكْنُتْم َفَوّلوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإّن اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأّنُه اْلَحّق ِمن ّرّبِهْم َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعّما

َيْعَمُلوَن 
    قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة, وذلك أن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم, لا هاجر إل الدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره ال أن يستقبل بيت القدس, ففرحت
 اليهود فاستقبلها رسول ال صلى ال عليه وسلم بضعة عشر شهرا, وكان يب قبلة إبراهيم فكان يدعو

 إل ال وينظر إل السماء فأنزل ال }قد نرى تقلب وجهك ف السماء{ إل قوله: }فولوا وجوهكم
 شطره{ فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: }ما ولهم عن قبلتهم الت كانوا عليها قل ل الشرق

 والغرب{ وقال: }فأينما تولوا فثم وجه ال{ وقال ال تعال: }وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إل
 لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه{ وروى ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه

 عبيد ال بن عمر عن داود بن الصي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النب صلى ال عليه وسلم إذا
 سلم من صلته إل بيت القدس رفع رأسه إل السماء, فأنزل ال }فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
 شطر السجد الرام{ إل الكعبة إل اليزاب يؤم به جبائيل عليه السلم. وروى الاكم ف مستدركه

 من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يي بن قمطة قال: رأيت عبد ال بن عمرو جالسا ف السجد
 الرام بإزاء اليزاب فتلى هذه اَلية, }فلنولينك قبلة ترضاها{ قال نو ميزاب الكعبة. ث قال صحيح

 السناد ول يرجاه. ورواه ابن أب حات عن السن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به. وهكذا
 قال غيه وهو أحد قول الشافعي رضي ال عنه, إن الغرض إصابة عي الكعبة, والقول اَلخر وعليه

 الكثرون: أن الراد الواجهة, كما رواه الاكم من حديث ممد بن إسحاق عن عمي بن زياد الكندي
 عن علي بن أب طالب رضي ال عنه }فول وجهك شطر السجد الرام{ قال شطره قبله, ث قال:

 صحيح السناد, ول يرجاه, وهذا قول أب العالية وماهد وعكرمة وسعيد بن جبي وقتادة والربيع بن
 أنس وغيهم. وكما تقدم ف الديث اَلخر »ما بي الشرق والغرب قبلة« وقال القرطب: روى ابن
 جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي ال عنهما أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »البيت قبلة

 لهل السجد والسجد قبلة لهل الرم والرم قبلة لهل الرض ف مشارقها ومغاربا من أمت« وقال
 أبو نعيم الفضل بن دكي: حدثنا زهي عن أب إسحاق عن الباء أن النب صلى ال عليه وسلم صلى قبل
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 بيت القدس ستة عشر شهرا, أو سبعة عشر شهرا, وكان يعجبه قبلته قبل البيت ؟ وأنه صلى صلة
 العصر وصلى معه قوم, فخرج رجل من كان يصلي معه فمر على أهل السجد وهم راكعون فقال:

أشهد بال لقد صليت مع رسول ال صلى ال عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت.
   وقال عبد الرزاق: أخبنا إسرائيل عن أب إسحاق عن الباء قال: لا قدم رسول ال صلى ال عليه

 وسلم الدينة صلى نو بيت القدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا, وكان رسول ال صلى ال
 عليه وسلم يب أن يول نو الكعبة, فنلت }قد نرى تقلب وجهك ف السماء{ فصرف إل الكعبة
 وروى النسائي عن أب سعيد بن العلى قال: كنا نغدو إل السجد على عهد رسول ال صلى ال عليه
 وسلم فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول ال صلى ال عليه وسلم قاعد على النب, فقلت: لقد حدث أمر
 فجلست, فقرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم هذه اَلية: }قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك
 قبلة ترضاها{ حت فرغ من اَلية, فقلت لصاحب تعال نركع ركعتب قبل أن ينل رسول ال صلى ال

 عليه وسلم, فنكون أول من صلى, فتوارينا فصليناها. ث نزل النب صلى ال عليه وسلم وصلى للناس
 الظهر يومئذ, وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن أول صلة صلها رسول ال صلى ال عليه

 وسلم إل الكعبة صلة الظهر وإنا الصلة الوسطى, والشهور أن أول صلة صلها إل الكعبة صلة
 العصر ولذا تأخر الب عن أهل قباء إل صلة الفجر, وقال الافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان
 بن أحد حدثنا السي بن إسحاق التستري, حدثنا رجاء بن ممد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس

 حدثنا إبراهيم بن جعفر, حدثن أب عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر ف
 مسجد بن حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتي, ث جاء من يدثنا أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم قد استقبل البيت الرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء, فصلينا السجدتي
 الباقيتيت ونن مستقبلون البيت الرام, فحدثن رجل من بن حارثة أن النب صلى ال عليه وسلم قال:
 »أولئك رجال يؤمنون بالغيب« وقال ابن مردويه أيضا, حدثنا ممد بن علي بن دحيم حدثنا أحد بن

 حازم حدثنا مالك بن إساعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علمة عن عمارة بن أوس قال: بينما نن
 ف الصلة نو بيت القدس ونن ركوع إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت إل الكعبة, قال

 فأشهد على إمامنا أنه انرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نو الكعبة, وقوله: }وحيث ما
 كنتم فولوا وجوهكم شطره{ أمر تعال باستقبال الكعبة من جيع جهات الرض شرقا وغربا وشاًل

 وجنوبا, ول يستثن من هذا شيء سوى النافلة ف حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نو
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 الكعبة, وكذا ف حال السايفة ف القتال يصلي على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي
باجتهاده وإن كان مطئا ف نفس المر, لن ال تعال ل يكلف نفسا إل وسعها.

   )مسألة( وقد استدل الالكية بذه اَلية على أن الصلي ينظر أمامه ل إل موضع سجوده كما ذهب إليه
 الشافعي وأحد وأبو حنيفة, قال الالكية بقوله: }فول وجهك شطر السجد الرام{ فلو نظر إل موضع
 سجوده لحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من النناء وهو يناف كمال القيام, وقال بعضهم: ينظر الصلي

 ف قيامه إل صدره. وقال شريك القاضي: ينظر ف حال قيامه إل موضع سجوده كما قال جهور
 الماعة, لنه أبلغ ف الضوع وآكد ف الشوع وقد ورد به الديث, وأما ف حال ركوعه فإل موضع

قدميه, وف حال سجوده إل موضع أنفه وف حال قعوده إل حجره.
   وقوله: }وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الق من ربم{ أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم

 وانصرافكم عن بيت القدس, يعلمون أن ال تعال سيوجهك إليها با ف كتبهم عن أنبيائهم من النعت
 والصفة لرسول ال صلى ال عليه وسلم وأمته, وما خصه ال تعال به وشرفه من الشريعة الكاملة

 العظيمة, ولكن أهل الكتاب يتكاتون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا ولذا تددهم تعال بقوله: }وما
ال بغافل عما يعملون{.

 ** َوَلِئْن َأَتْيَت اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِبُكّل آَيٍة ّما َتِبُعوْا ِقْبَلَتَك َوَمآ َأنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهم ِبَتاِبٍع ِقْبَلَة
َبْعٍض َوَلِئِن اّتَبْعَت َأْهَواَءُهم ّمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإّنَك ِإَذا ّلِمَن الّظاِلِمَي 

    يب تعال عن كفر اليهود وعنادهم ومالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول ال صلى ال عليه وسلم,
 وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لا اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعال: }إن
 الذين حقت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون * ولو جاءتم كل آية حت يروا العذاب الليم{ ولذا قال

 ههنا }ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك{ وقوله }وما أنت بتابع قبلتهم{ إخبار
 عن شدة متابعة الرسول صلى ال عليه وسلم لا أمره ال تعال به وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم

 وأهوائهم, فهو أيضا مستمسك بأمر ال وطاعته واتباع مرضاته, وأنه ل يتبع أهواءهم ف جيع أحواله
 ول كونه متوجها إل بيت القدس لكونا قبلة اليهود, وإنا ذلك عن أمر ال تعال, ث حذر تعال عن

 مالفة الق الذي يعلمه العال إل الوى, فإن العال الجة عليه أقوم من غيه, ولذا قال ماطبا للرسول
والراد به المة }ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لن الظالي{.

327



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 ** اّلِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن َأْبَناَءُهْم َوِإّن َفِريقا ّمْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَحّق َوُهْم َيْعَلُموَن *
اْلَحّق ِمن ّرّبَك َفَل َتُكوَنّن ِمَن اْلُمْمَتِريَن 

    يب تعال أن علماء أهل الكتاب, يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى ال عليه وسلم كما
 يعرف أحدهم ولده, والعرب كانت تضرب الثل ف صحة الشيء بذا, كما جاء ف الديث. أن رسول
 ال صلى ال عليه وسلم قال لرجل معه صغي »ابنك هذا« ؟ قال: نعم يا رسول ال أشهد به, قال »أما

 أنه ل يفى عليك ول تفى« عليه »قال القرطب: ويروى عن عمر أنه قال لعبد ال بن سلم: أتعرف
 ممدا كما تعرف ولدك ؟ قال, نعم وأكثر, نزل المي من السماء على المي ف الرض بنعته فعرفته,

 وإن ل أدري ما كان من أمه )قلت( وقد يكون الراد }يعرفونه كما يعرفون أبناءهم{ من بي أبناء
 الناس كلهم, ل يشك أحد ول يتري ف معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ث أخب تعال أنم مع
 هذا التحقق والتقان العلمي }ليكتمون الق{ أي ليكتمون الناس ما ف كتبهم من صفة النب صلى ال
 عليه وسلم }وهم يعلمون{, ث ثبت تعال نبيه صلى ال عليه وسلم والؤمني وأخبهم بأن ما جاء به

 الرسول صلى ال عليه وسلم هو الق الذي ل مرية فيه ول شك, فقال: }الق من ربك فل تكونن من
المترين{

 ** َوِلُكّل ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوّليَها َفاْسَتِبُقوْا اْلَخْيَراِت َأْيَن َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم الّلُه َجِميعا ِإّن الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء
َقِديٌر 

    قال العوف عن ابن عباس: ولكل وجهة هو موليها يعن بذلك أهل الديان, يقول لكل قبيلة قبلة
 يرضونا ووجهة ال حيث توجه الؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها, وللنصران وجهة
 هو موليها, وهداكم أنتم أيتها المة إل القبلة الت هي القبلة. وروي عن ماهد وعطاء والضحاك والربيع

 بن أنس والسدي نو هذا, وقال ماهد ف الرواية الخرى, والسن أمر كل قوم أن يصلوا إل الكعبة,
 وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر }ولكل وجهة هو مولها{, وهذه اَلية شبيهة بقوله تعال:
 }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ال لعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا
 اليات إل ال مرجعكم جيعا{ وقال ههنا }أينما تكونوا يأت بكم ال جيعا إن ال على كل شيء

قدير{ أي هو قادر على جعكم من الرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.
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 ** َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَوّل َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإّنُه َلْلَحّق ِمن ّرّبَك َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعّما
 َتْعَمُلوَن *  َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَوّل َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَوّلوْا ُوُجوَهُكْم

 َشْطَرُه ِلَئّل َيُكوَن ِللّناِس َعَلْيُكْم ُحّجٌة ِإّل اّلِذيَن َظَلُموْا ِمْنُهْم َفَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني َوُلِتّم ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم
َوَلَعّلُكْم َتْهَتُدوَن 

    هذا أمر ثالث من ال تعال باستقبال السجد الرام من جيمع أقطار الرض, قد اختلفوا ف حكمة
 هذا التكرار ثلث مرات, فقيل, تأكيد لنه أول ناسخ وقع ف السلم على ما نص فيه ابن عباس

 وغيه, وقيل: بل هو منل على أحوال, فالمر الول لن هو مشاهد الكعبة, والثان لن هو ف مكة
 غائبا عنها, والثالث لن هو ف بقية البلدان, هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطب: الول لن
 هو بكة, والثان لن هو ف بقية المصار, والثالث لن خرج ف السفار, ورجح هذا الواب القرطب,
 وقيل: إنا ذكر ذلك لتعلقه با قبله أو بعده من السياق, فقال: أول }قد نرى تقلب وجهك ف السماء

 فلنولينك قبلة ترضاها{ إل قوله }وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الق من ربم وما ال بغافل عما
 يعملون{ فذكر ف هذا القام إجابته إل طلبته وأمره بالقبلة الت كان كان يود التوجه إليها ويرضاها,
 وقال ف المر الثان, }ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد الرام وإنه للحق من ربك وما
 ال بغافل عما تعملون{ فذكر أنه الق من ال وارتقاءه القام الول, حيث كان موافقا لرضا الرسول

 صلى ال عليه وسلم فبي أنه الق أيضا من ال يبه ويرتضيه, وذكر ف المر الثالث حكمة قطع حجة
 الخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إل قبلتهم وقد كانوا يعلمون با ف كتبهم

 أنه سيصرف إل قبلة إبراهيم عليه السلم إل الكعبة, وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لا
 صرف الرسول صلى ال عليه وسلم عن قبلة اليهود إل قبلة إبراهيم الت هي أشرف, وقد كانوا يعظمون

 الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها, وقيل غي ذلك من الجوبة عن حكمة التكرار, وقد بسطها
 الرازي وغيه, وال أعلم. وقوله, }لئل يكون للناس عليكم حجة{ أي: أهل الكتاب فإنم يعلمون من

 صفة هذه المة التوجه إل الكعبة, فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربا احتجوا با على السلمي, ولئل
 يتجوا بوافقة السلمي إياهم ف التوجه إل بيت القدس, وهذا أظهر, قال أبو العالية: }لئل يكون

 للناس عليكم حجة{ يعن به أهل الكتاب حي قالوا: صرف ممد إل الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل إل
 بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النب صلى ال عليه وسلم انصرافه إل البيت الرام, أن قالوا,
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 سيجع إل ديننا كما رجع إل قبلتنا, قال ابن أب حات: وروي عن ماهد وعطاء والضحاك والربيع بن
 أنس وقتادة والسدي نو هذا, وقال هؤلء ف قوله }إل الذين ظلموا منهم{ يعن مشركي قريش.
 ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة, أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم, فلم

 يرجع عنه والواب أن ال تعال اختار له التوجه إل بيت القدس, أول لا له تعال ف ذلك من الكمة,
 فأطاع ربه تعال ف ذلك ث صرفه إل قبلة إبراهيم وهي الكعبة, فامتثل أمر ال ف ذلك أيضا, فهو

 صلوات ال وسلمه عليه مطيع ل ف جيع أحواله ل يرج عن أمر ال طرفة عي وأمته تبع له, وقوله,
 }فل تشوهم واخشون{ أي ل تشوا شبه الظلمة التعنتي وأفردوا الشية ل, فإنه تعال هو أهل أن

 يشى منه, وقوله: }ولت نعمت عليكم{ عطف على }لئل يكون للناس عليكم حجة{, أي, لت
 نعمت عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة, لتكمل لكم الشريعة من جيع وجوهها }ولعلكم

 تتدون{ أي إل ما ضلت عنه المم هديناكم إليه وخصصناكم به, ولذا كانت هذه المة أشرف المم
وأفضلها.

  َكَمآ َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًل ّمْنُكْم َيْتُلوْا َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزّكيُكْم َوُيَعّلُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعّلُمُكم ّما َلْم
َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن * َفاْذُكُروِنَي َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِلي َوَل َتْكُفُروِن 

   يذكر تعال عباده الؤمني ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول ممد صلى ال عليه وسلم إليهم يتلو
 عليهم آيات ال مبينات, ويزكيهم, أي, يطهرهم من رذائل الخلق ودنس النفوس وأفعال الاهلية,
 ويرجهم من الظلمات إل النور ويعلمهم الكتاب, وهو القرآن, والكمة وهي السنة, ويعلمهم مال

 يكونوا يعلمون, فكانوا ف الاهلية الهلء يسفهون بالعقول الغراء, فانتقلوا ببكة رسالته, وين
 سفارته, إل حال الولياء, وسجايا العلماء. فصاروا أعمق الناس علما, وأبرهم قلوبا, وأقلهم تكلفا,
 وأصدقهم لجة. وقال تعال: }لقد مّن ال على الؤمني إذ بعث فيهم رسوًل منهم يتلو عليهم آياته

 ويزكيهم{ اَلية, وّذم من ل يعرف قدر هذه النعمة, فقال تعال: }أل تر إل الذين بدلوا نعمة ال كفرا
 وأحلوا قومهم دار البوار{ قال ابن عباس: يعن بنعمة ال ممدا صلى ال عليه وسلم, ولذا ندب ال

 الؤمني إل العتراف بذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره, وقال: }فاذكرون أذكركم واشكروا ل ول
 تكفرون{ قال ماهد, ف قوله: }كما أرسلنا فيكم رسوًل منكم{ يقول: كما فعلت فاذكرون, قال

 عبد ال بن وهب: عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلم قال: يا رب كيف
 أشكرك ؟ قال له ربه: » تذكرن ول تنسان, فإذا ذكرتن فقد شكرتن, وإذا نسيتن فقد كفرتن« قال
 السن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: أن ال يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب
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 من كفره, وقال بعض السلف ف قوله تعال, }اتقوا ال حق تقاته{ قال, هو أن يطاع فل يعصى ويذكر
 فل ينسى ويشكر فل يكفر, وقال ابن أب حات, حدثنا السن بن ممد بن الصباح, أخبنا يزيد بن
 هارون, أخبنا عمارة الصيدلن, أخبنا مكحول الزدي, قال: قلت لبن عمر: أرأيت قاتل النفس

 وشارب المر والسارق والزان يذكر ال, وقد قال ال تعال: }فاذكرون أذكركم{ ؟ قال: إذا ذكر
 ال هذا ذكره ال بلعنته حت يسكت, وقال السن البصري ف قوله: }فاذكرون أذكركم{ قال:

 اذكرون فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي, وعن سعيد بن جبي: اذكرون
 بطاعت أذكركم بغفرت, وف رواية, برحت. وعن ابن عباس ف قوله: }اذكرون أذكركم{ قال: ذكر
 ال إياكم أكب من ذكركم إياه. وف الديث الصحيح: »يقول ال تعال من ذكرن ف نفسه ذكرته ف
 نفسي ومن ذكرن ف مل ذكرته ف مل خي منه«. قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, أخبنا معمر

 عن قتادة عن أنس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »قال ال عز وجل: يا ابن آدم, إن ذكرتن
 ف نفسك ذكرتك ف نفسي, إن ذكرتن ف مل ذكرتك ف مل من اللئكة ـ أو قال, ف مل خي منه
 ـ وإن دنوت من شبا دنوت منك ذراعا, وإن دنوت من ذراعا دنوت منك باعا, وإن أتيتن تشي

 أتيتك هرولة«, صحيح السناد أخرجه البخاري من حديث قتادة, وعنده قال قتادة: ال أقرب بالرحة,
 وقوله: }واشكروا ل ول تكفرون{ أمر ال تعال بشكره ووعد على شكره بزيد الي فقال: }وإذ

 تأذن ربكم لئن شكرت لزيدنكم ولئن كفرت إن عذاب لشديد{ وقال المام أحد: حدثنا روح, حدثنا
 شعبة عن الفضيل بن فضالة ـ رجل من قيس ـ حدثنا أبو رجاء العطاردي, قال: خرج علينا عمران

 بن حصي وعليه مطرف من خز ل نره عليه قبل ذلك ول بعده, فقال, إن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم قال, »من أنعم ال عليه نعمة فإن ال يب أن يرى أثر نعمته على خلقه«, وقال روح مرة: على

عبده.

 ** َيآَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالّصْبِر َوالّصَلِة ِإّن الّلَه َمَع الّصاِبِريَن *  َوَل َتُقوُلوْا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل الّلِه
َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكن ّل َتْشُعُروَن 

    لا فرع تعال من بيان المر بالشكر, شرع ف بيان الصب والرشاد والستعانة بالصب والصلة, فإن
 العبد إما أن يكون ف نعمة فيشكر عليها, أو ف نقمة فيصب عليها كما جاء ف الديث »عجبا للمؤمن

 ل يقضي ال له قضاء إل كان خيا له: إن أصابته سراء فشكر كان خيا له وإن أصابته ضراء فصب
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 كان خيا له«, وبي تعال أن أجود ما يستعان به على تمل الصائب الصب والصلة كما تقدم ف
 قوله: }واستعينوا بالصب والصلة وإنا لكبية إل على الاشعي{, وف الديث أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى, والصب صبان فصب ترك الحارم والآث وصب على فعل الطاعات

 والقربات, والثان أكثر ثوابا لنه القصود. وأما الصب الثالث وهو الصب على الصائب والنوائب, فذلك
 أيضا واجب كالستغفار من العايب, كما قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: الصب ف بابي: الصب ل
 با أحب وإن ثقل على النفس والبدان, والصب ل عما كره وإن نازعت إليه الهواء, فمن كان هكذا

 فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء ال, وقال علي بن السي زين العابدين: إذا جع ال
 الولي واَلخرين ينادي مناد, أين الصابرون ليدخلوا النة قبل الساب ؟ قال: فيقوم عنق من الناس

 فتتلقاهم اللئكة فيقولون: إل أين يا بن آدم ؟ فيقولون: إل النة, فيقولون: قبل الساب ؟ قالوا: نعم,
 قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: نن الصابرون, قالوا: وما كان صبكم, قالوا: صبنا على طاعة ال وصبنا عن
 معصية ال حت توفانا ال, قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا النة فنعم أجر العاملي )قلت( ويشهد لذا قوله

 تعال: }إنا يوف الصابرون أجرهم بغي حساب{ وقال سعيد بن جبي: الصب اعتراف العبد ل با
أصاب منه, واحتسابه عند ال رجاء ثوابه وقد يزع الرجل وهو متجلد ل يرى منه إل الصب.

   وقوله تعال: }ول تقولوا لن يقتل ف سبيل ال أموات بل أحياء{, يب تعال أن الشهداء ف برزخهم
 أحياء يرزقون, كما جاء ف صحيح مسلم: أن أرواح الشهداء ف حواصل طي خضر تسرح ف النة
 حيث شاءت ث تأوي إل قناديل معلقة تت العرش, فاطلع عليهم ربك إطلعة, فقال: ماذا تبغون ؟

 فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي, وقد أعطيتنا ما ل تعط أحدا من خلقك ؟ ث عاد عليهم بثل هذا فلما
 رأوا أنم ل يتركون من أن يسألوا, قالوا: نريد أن تردنا إل الدار الدنيا فنقاتل ف سبيلك حت نقتل فيك
مرة أخرى ـ لا يرون من ثواب الشهادة ـ فيقول الرب جل جلله: إن كتبت أنم إليها ل يرجعون.
   وف الديث الذي رواه المام أحد عن المام الشافعي عن المام مالك عن الزهري عن عبد الرحن

 بن كعب بن مالك عن أبيه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »نسمة الؤمن طائر تعلق ف
 شجر النة حت يرجعه ال إل جسده يوم يبعثه« ففيه دللة لعموم الؤمني أيضا وإن كان الشهداء قد

خصصوا بالذكر ف القرآن تشريفا وتكريا وتعظيما.
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 ** َوَلَنْبُلَوّنُكْم ِبَشْيٍء ّمَن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ّمَن الَمَواِل َوالنُفِس َوالّثَمَراِت َوَبّشِر الّصاِبِريَن *
 اّلِذيَن ِإَذآ َأَصاَبْتُهم ّمِصيَبٌة َقاُلوْا ِإّنا لّلِه َوِإّنـآ ِإَلْيِه َراِجعوَن *  ُأوَلـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ّمن ّرّبِهْم َوَرْحَمٌة

َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن 
    أخبنا تعال أنه يبتلي عباده, أي يتبهم ويتحنهم كما قال تعال: }ولنبلونكم حت نعلم الجاهدين

 منكم والصابرين ونبلو أخباركم{ فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعال:
 }فأذاقها ال لباس الوع والوف{ فإن الائع والائف كل منهما يظهر ذلك عليه, ولذا قال لباس

 الوع والوف. وقال ههنا: }بشيء من الوف والوع{ أي بقليل من ذلك }ونقص من الموال{
 أي ذهاب بعضها }والنفس{ كموت الصحاب والقارب والحباب }والثمرات{ أي ل تغل الدائق

 والزارع كعادتا. قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل ل تثمر غي واحدة, وكل هذا وأمثاله ما
 يتب ال به عباده فمن صب أثابه ومن قنط أحل به عقابه, ولذا قال تعال: }وبشر الصابرين{ وقد

 حكى بعض الفسرين أن الراد من الوف ههنا خوف ال, وبالوع صيام رمضان, وبنقص الموال
 الزكاة, والنفس المراض, والثمرات الولد, وف هذا نظر, وال أعلم, ث بي تعال من الصابرون

 الذين شكرهم فقال: }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا ل وإنا إليه راجعون{ أي تسلوا بقولم هذا
 عما أصابم وعلموا أنم ملك ل يتصرف ف عبيده با يشاء, وعلموا أنه ل يضيع لديه مثقال ذرة يوم

 القيامة فأحدث لم ذلك اعترافهم بأنم عبيده وأنم إليه راجعون ف الدار اَلخرة. ولذا أخب تعال عما
 أعطاهم على ذلك, فقال: }أولئك عليهم صلوات من ربم ورحة{ أي ثناء من ال عليهم. قال سعيد
 بن جبي: أي أمنة من العذاب }وأولئك هم الهتدون{ قال أمي الؤمني عمر بن الطاب: نعم العدلن

 ونعمت العلوة }أولئك عليهم صلوات من ربم ورحة{ فهذان العدلن }وأولئك هم الهتدون{ فهذه
العلوة وهي ما توضع بي العدلي وهي زيادة ف المل فكذلك هؤلء أعطوا ثوابم وزيدوا أيضا.

   وقد ورد ف ثواب السترجاع وهو قول }إنا ل وإنا إليه راجعون{ عند الصائب أحاديث كثية. فمن
 ذلك ما رواه المام أحد حيث قال: حدثنا يونس بن ممد حدثنا ليث يعن ابن سعد عن يزيد بن عبد
 ال بن أسامة بن الاد عن عمرو بن أب عمرو, عن الطلب عن أم سلمة قالت: أتان أبو سلمة يوما من
 عند رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: لقد سعت من رسول ال صلى ال عليه وسلم قوًل سررت
 به. قال: »ل يصيب أحدا من السلمي مصيبة فيسترجع عند مصيبته ث يقول: اللهم أجرن ف مصيبت

 وأخلف ل خيا منها, إل فعل ذلك به«, قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه, فلما توف أبو سلمة
 استرجعت وقلت: اللهم أجرن ف مصيبت وأخلف ل خيا منها, ث رجعت إل نفسي, فقلت: من أين
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 ل خي من أب سلمة ؟ فلما انقضت عدت استأذن علّي رسول ال صلى ال عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا
 ل فغسلت يدي من القرظ وأذنت له, فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبن إل

 نفسي, فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول ال ما ب أن ل يكون بك الرغبة, لكن امرأة ف غية
 شديدة فأخاف أن ترى من شيئا يعذبن ال به, وأنا امرأة قد دخلت ف السن وأنا ذات عيال, فقال:
 »أما ما ذكرت من الغية فسوف يذهبها ال عز وجل عنك وأما ما ذكرت من السن قد أصابن مثل
 الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإنا عيالك عيال«. قالت: فقد سلمت لرسول ال صلى ال
 عليه وسلم, فتزوجها رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالت أم سلمة بعد: أبدلن ال بأب سلمة خيا

 منه: رسول ال صلى ال عليه وسلم, وف صحيح مسلم عنها أنا قالت: سعت رسول ال صلى ال عليه
 وسلم يقول: »ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: }إنا ل وإنا إليه راجعون{ اللهم أجرن ف مصيبت

 وأخلف ل خيا منها إل آجره ال ف مصيبته وأخلف له خيا منها« قالت: فلما توف أبو سلمة قلت:
 كما أمرن رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخلف ال ل خيا منه رسول ال صلى ال عليه وسلم.

 وقال المام أحد: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال: حدثنا هشام بن أب هشام حدثنا عباد بن زياد عن
 أمه عن فاطمة ابنة السي عن أبيها السي بن علي عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »ما من مسلم

 ول مسلمة يصاب بصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ـ وقال عباد قدم عهدها ـ فيحدث لذلك
 استرجاعا إل جدد ال له عن ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب«. ورواه ابن ماجه ف سننه عن أب

 بكر بن أب شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت السي عن أبيها. وقد رواه
 إساعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه )كذا( عن فاطمة عن أبيها. وقال المام

 أحد أنا يي بن إسحاق السيلحين أنا حاد بن سلمة عن أب سنان قال: دفنت ابنا ل فإن لفي القب إذ
 أخذ بيدي أبو طلحة يعن الولن فأخرجن وقال ل: أل أبشرك ؟ قلت: بلى. قال: حدثن الضحاك بن
 عبد الرحن بن عوزب عن أب موسى قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »قال ال: يا ملك الوت

 قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرة عينه وثرة فؤاده ؟ قال: نعم. قال: فما قال ؟ قال: حدك واسترجع.
قال: »ابنو له بيتا ف النة وسوه بيت المد«

   ث رواه عن علي بن إسحاق عن عبد ال بن البارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر
عن ابن البارك به, وقال حسن غريب واسم أب سنان عيسى بن سنان.
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 ** ِإّن الّصَفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه َفَمْن َحّج اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيّطّوَف ِبِهَما َوَمن
َتَطّوَع َخْيرا َفِإّن الّلَه َشاِكٌر َعِليٌم 

    قال المام أحد: حدثنا سليمان بن داود الاشي أنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن
 عائشة, قال: قلت أرأيت قول ال تعال. }إن الصفا والروة من شعائر ال فمن حج البيت أو اعتمر فل
 جناح عليه أن يطوف بما{ ؟ قلت: فوال ما على أحد جناح أن ل يتطوف بما, فقالت عائشة بئسما
 قلت يا ابن أخت إنا لو كانت على ما أولتها عليه كانت فل جناح عليه أن ل يطوف بما, ولكنها إنا
 أنزلت أن النصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لناة الطاغية الت كانوا يعبدونا عند الشلل, وكان
 من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والروة, فسألوا عن ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا: يا
 رسول ال, إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والروة ف الاهلية. فأنزل ال عز وجل: }إن الصفا والروة

 من شعائر ال, فمن حج البيت أو اعتمر فل جناح عليه أن يطوف بما{ قالت عائشة: ث قد سن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم الطواف بما فليس لحد أن يدع الطواف بما أخرجاه ف الصحيحي.

 وف رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بذا الديث أبا بكر بن عبد الرحن بن الارث بن هشام.
 فقال: إن هذا العلم ما كنت سعته, ولقد سعت رجاًل من أهل العلم يقولون: إن الناس ـ إل من
 ذكرت عائشة ـ كانوا يقولون: إن طوافنا بي هذين الجرين من أمر الاهلية. وقال آخرون من

 النصار: إنا أمرنا بالطواف بالبيت, ول نؤمر بالطواف بي الصفا والروة فأنزل ال تعال: }إن الصفا
 والروة من شعائر ال{ قال أبو بكر بن عبد الرحن: فلعلها نزلت ف هؤلء وهؤلء. ورواه البخاري من

 حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم. ث قال البخاري: حدثنا ممد بن
 يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والروة, قال: كنا نرى أنما
 من أمر الاهلية, فلما جاء السلم أمسكنا عنهما فأنزل ال عز وجل: }إن الصفا والروة من شعائر

 ال{, وذكر القرطب ف تفسيه عن ابن عباس قال: كانت الشياطي تفرق بي الصفا والروة الليل كله
 وكانت بينهما آلة, فلما جاء السلم سألوا رسول ال صلى ال عليه وسلم عن الطواف بينهما, فنلت
 هذه اَلية. وقال الشعب: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على الروة, وكانوا يستلمونا فتحرجوا

 بعد السلم من الطواف بينهما فنلت هذه اَلية )قلت( ذكر ممد بن إسحاق ف كتاب السية أن
 إسافا ونائلة كانا بشرين, فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تاه الكعبة ليعتب بما

 الناس, فلما طال عهدها عبدا, ث حول إل الصفا والروة, فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والروة
يستلمهما, ولذا يقول أبو طالب ف قصيدته الشهورة:
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 وحيث ينيخ الشعرون ركابملمفضى السيول من إساف ونائل

   وف صحيح مسلم من حديث جابر الطويل, وفيه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم لا فرغ من طوافه
 بالبيت عاد إل الركن فاستلمه, ث خرج من باب الصفا وهو يقول }إن الصفا والروة من شعائر ال{ ث

 قال: »أبدأ با بدأ ال به« وف رواية النسائي »ابدأوا با بدأ ال به« وقال المام أحد: حدثنا شريح
 حدثنا عبد ال بن الؤمل عن عطاء بن أب رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أب تراة قالت:
 رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم يطوف بي الصفا والروة والناس بي يديه وهو وراءهم وهو
 يسعى, حت أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: »اسعوا فإن ال كتب عليكم

 السعي« ث رواه المام أحد عن عبد الرزاق: أخبنا معمر عن واصل مول أب عيينة عن موسى بن
 عبيدة عن صفية بنت شيبة, أن امرأة أخبتا أنا سعت النب صلى ال عليه وسلم بي الصفا والروة
 يقول: »كتب عليكم السعي فاسعوا« وقد استدل بذا الديث على مذهب من يرى أن السعي بي

 الصفا والروة ركن ف الج, كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه, ورواية عن أحد وهو الشهور عن
 مالك. وقيل أنه واجب وليس بركن, فإن تركه عمدا أو سهوا جبه بدم, وهو رواية عن أحد وبه

 يقول طائفة, وقيل بل مستحب, وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعب وابن سيين, وروي عن أنس
 وابن عمر وابن عباس, وحكي عن مالك ف العتبية قال القرطب: واحتجوا بقوله تعال: }ومن تطوع
 خيا{ والقول الول أرجح لنه عليه السلم طاف بينهما, وقال: »لتأخذوا عن مناسككم« فكل ما

 فعله ف حجته تلك واجب ل بد من فعله ف الج, إل ما خرج بدليل, وال أعلم, وقد تقدم قوله عليه
 السلم »اسعوا فإن ال كتب عليكم السعي« فقد بي ال تعال أن الطواف بي الصفا والروة من شعائر

 ال, أي ما شرع ال تعال لبراهيم ف مناسك الج, وقد تقدم ف حديث ابن عباس, أن أصل ذلك
 مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بي الصفا والروة ف طلب الاء لولدها لا نفذ ماؤها وزادها حي

 تركهما إبراهيم عليه السلم هنالك, وليس عندها أحد من الناس, فلما خافت على ولدها الضيعة
 هنالك, ونفذ ما عندها, قامت تطلب الغوث من ال عز وجل, فلم تزل تتردد ف هذه البقعة الشرفة بي

 الصفا والروة, متذللة خائفة وجلة مضطرة فقية إل ال عز وجل, حت كشف ال كربتها, وآنس
 غربتها, وفرج شدتا, وأنبع لا زمزم الت ماؤها »طعام طعم, وشفاء سقم« فالساعي بينهما ينبغي له أن
 يستحضر فقره وذله وحاجته إل ال, ف هداية قلبه وصلح حاله وغفران ذنبه. وأن يلتجىء إل ال عز
 وجل, لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب, وأن يهديه إل الصراط الستقيم, وأن يثبته عليه إل ماته
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 وأن يوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والعاصي, إل حال الكمال والغفران والسداد والستقامة
كما فعل باجر عليها السلم.

   وقوله }ومن تطوع خيا{ قيل زاد ف طوافه بينهما على قدر الواجب, ثامنة وتاسعة ونو ذلك, وقيل
 يطوف بينهما ف حجة تطوع أو عمرة تطوع, وقيل: الراد تطوع خيا ف سائر العبادات, حكى ذلك

 الرازي, وعزي الثالث إل السن البصري, وال أعلم, وقوله }فإن ال شاكر عليم{ أي يثيب على
 القليل بالكثي, عليم بقدر الزاء فل يبخس أحدا ثوابه, و }ل يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها

ويؤت من لدنه أجرا عظيما{.

 ** ِإّن اّلِذيَن َيْكُتُموَن َمآ َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبّيَناِت َواْلُهَدَى ِمن َبْعِد َما َبّيّناُه ِللّناِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلـِئَك َيلَعُنُهُم
 الّلُه َوَيْلَعُنُهُم الّلِعُنوَن *  ِإّل اّلِذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َوَبّيُنوْا َفُأْوَلـِئَك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا الّتّواُب الّرِحيُم *

 ِإن اّلِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكّفاٌر ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة الّلِه َواْلَملِئَكِة َوالّناِس َأْجَمِعَي *  َخاِلِديَن ِفيَها َل
ُيَخّفُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَل ُهْم ُيْنَظُروَن 

    هذا وعيد شديد لن كتم ما جاء به الرسل من الدللت البينة على القاصد الصحيحة, والدى النافع
 للقلوب من بعد ما بينه ال تعال لعباده من كتبه الت أنزلا على رسله, قال أبو العالية: نزلت ف أهل
 الكتاب, كتموا صفة ممد صلى ال عليه وسلم, ث أخب أنم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك,
 فكما أن العال يستغفر له كل شيء حت الوت ف الاء, والطي ف الواء, فهؤلء بلف العلماء,

 فيلعنهم ال ويلعنهم اللعنون, وقد ورد ف الديث السند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أب هريرة
 وغيه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: »من سئل عن علم فكتمه, ألم يوم القيامة بلجام من

 نار« والذي ف الصحيح عن أب هريرة أنه قال: لول آية ف كتاب ال, ما حدثت أحدا شيئا }إن الذين
 يكتمون ما أنزلنا من البينات والدى{ اَلية, وقال ابن أب حات: حدثنا السن بن عرفة حدثنا عمار بن
 ممد عن ليث بن أب سليم عن النهال بن عمرو, عن زاذان أب عمرو, عن الباء بن عازب, قال: كنا
 مع النب صلى ال عليه وسلم ف جنازة, فقال: »إن الكافر يضرب ضربة بي عينيه, يسمعها كل دابة

 غي الثقلي, فتلعنه كل دابة سعت صوته, فذلك قول ال تعال, }أولئك يلعنهم ال ويلعنهم اللعنون{
 يعن دواب الرض« ورواه ابن ماجة عن ممد بن الصباح, عن عامر بن ممد به, وقال عطاء بن أب
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 رباح: كل دابة والن والنس, وقال ماهد: إذا أجدبت الرض, قال البهائم: هذا من أجل عصاة بن
 آدم, لعن ال عصاة بن آدم, وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة }ويلعنهم اللعنون{ يعن تلعنهم

 اللئكة والؤمنون, وقد جاء ف الديث أن العال يستغفر له كل شيء, حت اليتان ف البحر, وجاء ف
 هذه اَلية أن كات العلم يلعنه ال واللئكة والناس أجعون واللعنون أيضا, وهم كل فصيح وأعجمي,

 إما بلسان القال, أو الال, أن لو كان له عقل ويوم القيامة وال أعلم. ث استثن ال تعال من هؤلء من
 تاب إليه, فقال: }إل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا{ أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالم وبينوا

 للناس ما كانوا يكتمونه }فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم{ وف هذا دللة على أن الداعية إل
 كفر, أو بدعة إذا تاب إل ال تاب ال عليه: وقد ورد أن المم السابقة ل تكن التوبة تقبل من مثل

 هؤلء منهم ولكن هذا من شريعة نب التوبة ونب الرحة صلوات ال وسلمه عليه, ث أخب تعال عمن
 كفر به واستمر به الال إل ماته بأّن }عليهم لعنة ال واللئكة والناس أجعي خالدين فيها{ أي ف

 اللعنة التابعة لم إل يوم القيامة ث الصاحبة فهم ف نار جهنم الت }ل يفف عنهم العذاب{ فيها أي ل
 ينقص عما هم فيه }ول هم ينظرون{ أي ل يغي عنهم ساعة واحدة ول يفتر بل هو متواصل دائم

 فنعوذ بال من ذلك. قال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه ال ث تلعنه اللئكة, ث
يلعنه الناس أجعون.

   )فصل( ل خلف ف جواز لعن الكفار, وقد كان عمر بن الطاب رضي ال عنه ومن بعده من
 الئمة, يلعنون الكفرة ف القنوت وغيه, فأما الكافر العي, فقد ذهب جاعة من العلماء إل أنه ل يلعن
 لنا ل ندري با يتم ال له, واستدل بعضهم باَلية }إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم
 لعنة ال واللئكة والناس أجعي{ وقالت طائفة أخرى: بل يوز لعن الكافر العي, واختاره الفقيه أبو
 بكر بن العرب الالكي ولكنه احتج بديث فيه ضعف, واستدل غيه بقوله عليه السلم ف قصة الذي
 كان يؤتى به سكران فيحده, فقال رجل لعنه ال: ما أكثر ما يؤتى به, فقال رسول ال صلى ال عليه

وسلم »ل تلعنه فإنه يب ال ورسوله« فدل على أن من ل يب ال ورسوله يلعن, وال أعلم.

** َوِإَلـُهُكْم ِإَلـٌه َواِحٌد ّل ِإَلـَه ِإّل ُهَو الّرْحَمـُن الّرِحيُم 
    يب تعال عن تفرده باللية, أنه لشريك له ول عديل, له, بل هو ال الواحد الحد الفرد الصمد

 الذي ل إله إل هو, وأنه الرحن الرحيم وقد تقدم تفسي هذين السي ف أول الفاتة, وف الديث عن
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 شهر بن حوشب عن أساء بنت يزيد بن السكن عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, أنه قال »اسم ال
 العظم ف هاتي اَليتي }وإلكم إله واحد ل إله إل هو الرحن الرحيم{ و}ال ال ل إله إل هو الي

 القيوم{« ث ذكر الدليل على تفرده باللية بلق السموات والرض وما فيهما وما بي ذلك ما ذرأ وبرأ
من الخلوقات الدالة على وحدانيته, فقال:(

 ** ِإّن ِفي َخْلِق الّسَماَواِت َوالْرِض َواْخِتَلِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َواْلُفْلِك اّلِتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع الّناَس
 َوَمآ َأنَزَل الّلُه ِمَن الّسَمآِء ِمن ّمآٍء َفَأْحَيا ِبِه الْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبّث ِفيَها ِمن ُكّل َدآّبٍة َوَتْصِريِف الّرَياِح

َوالّسَحاِب اْلُمَسّخِر َبْيَن الّسَمآِء َوالْرِض َلَياٍت ّلَقْوٍم َيْعِقُلوَن 
   يقول تعال: }إن ف خلق السموات والرض{ تلك ف ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة

 والثوابت ودوران فلكها ـ وهذه الرض ف كثافتها وانفاضها وجبالا وبارها وقفارها ووهادها
 وعمرانا وما فيها من النافع, واختلف الليل والنهار. هذا ييء ث يذهب ويلفه اَلخر ويعقبه, ل

 يتأخر عنه لظة, كما قال تعال: }ل الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ول الليل سابق النهار وكل ف
 فلك يسبحون{ وتارة يطول هذا ويقصر هذا, وتارة يأخذ هذا من هذا ث يتقارضان, كما قال تعال:
 }يول الليل ف النهار ويول النهار ف الليل{ أي يزيد من هذا ف هذا ومن هذا ف هذا, }والفلك الت
 تري ف البحر با ينفع الناس{ أي ف تسخي البحر بمل السفن من جانب إل جانب لعايش الناس
 والنتفاع با عند أهل ذلك القليم, ونقل هذا إل هؤلء }وما أنزل ال من السماء من ماء فأحيا به

 الرض بعد موتا{ كما قال تعال: }وآية لم الرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ـ
 إل قوله ـ وما ل يعلمون{ }وبث فيها من كل دابة{ أي على اختلف أشكالا وألوانا ومنافعها

 وصغرها وكبها, وهو يعلم ذلك كله ويرزقه, ل يفى عليه شيء من ذلك, كما قال تعال: }وما من
 دابة ف الرض إل على ال رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل ف كتاب مبي{ }وتصريف الرياح{

 أي فتارة تأت بالرحة, وتارة تأت بالعذاب, وتارة تأت مبشرة بي يدي السحاب, وتارة تسوقه, وتارة
 تمعه, وتارة تفرقه, وتارة تصرفه, ث تارة تأت من النوب وهي الشامية, وتارة تأت من ناحية اليمن
 وتارة صبا, وهي الشرقية الت تصدم وجه الكعبة, وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة.

 وقد صنف الناس ف الرياح والطر والنواء كتبا كثية فيما يتعلق بلغاتا وأحكامها, وبسط ذلك يطول
 ههنا, وال أعلم, }والسحاب السخر بي السماء والرض{ أي سائر بي السماء والرض, مسخر إل
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 ما يشاء ال من الراضي والماكن, كما يصرفه تعال: }َليات لقوم يعقلون{ أي ف هذه الشياء
 دللت بينة على وحدانية ال تعال, كما قال تعال: }إن ف خلق السموات والرض واختلف الليل

 والنهار َليات لول اللباب * الذين يذكرون ال قياما وقعودا وعلى جنوبم ويتفكرون ف خلق
 السموات والرض, ربنا ما خلقت هذا باطًل سبحانك فقنا عذاب النار{. وقال الافظ أبو بكر بن

 مردويه: أخبنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا أبو سعيد الدشتكي, حدثن أب عن أبيه, عن أشعث
 بن إسحاق, عن جعفر بن أب الغية, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: أتت قريش ممدا صلى

 ال عليه وسلم فقالوا: يا ممد, إنا نريد أن تدعو ربك أن يعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به اليل
 والسلح, فنؤمن بك ونقاتل معك, قال »أوثقوا ل لئن دعوت رب فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن ب«

 فأوثقوا له, فدعا ربه, فأتاه جبيل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنم إن ل يؤمنوا بك
 عذبم عذابا ل يعذبه أحدا من العالي, قال ممد صلى ال عليه وسلم »رب ل بل دعن وقومي

 فلدعهم يوما بيوم«, فأنزل ال هذه اَلية: }إن ف خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار
 والفلك الت تري ف البحر با ينفع الناس{ اَلية, ورواه ابن أب حات من وجه آخر عن جعفر بن أب

 الغية به, وزاد ف آخره: وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من اَليات ما هو أعظم من الصفا ؟ وقال
 ابن أب حات أيضا: حدثنا أب, حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل عن ابن أب نيح, عن عطاء, قال: نزلت

 على النب صلى ال عليه وسلم بالدينة }وإلكم إله واحد ل إله إل هو الرحن الرحي{ فقال كفار
 قريش بكة: كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل ال تعال: }إن ف خلق السموات والرض واختلف

 الليل والنهار والفلك الت تري ف البحر با ينفع الناس{ إل قوله: }َليات لقوم يعقلون{ فبهذا يعلمون
 أنه إله واحد, وأنه إله كل شيء, وخالق كل شيء, وقال وكيع بن الراح: حدثنا سفيان عن أبيه, عن
 أب الضحى, قال: لا نزلت }وإلكم إله واحد{ إل آخر اَلية, قال الشركون: إن كان هكذا, فليأتنا

 بآية, فأنزل ال عز وجل }إن ف خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار{ إل قوله: }يعقلون{
رواه آدم ابن أب إياس عن أب جعفر هو الرازي, عن سعيد بن مسروق والد سفيان, عن أب الضحى به.

 ** َوِمَن الّناِس َمن َيّتِخُذ ِمن ُدوِن الّلِه َأنَدادا ُيِحّبوَنُهْم َكُحّب الّلِه َواّلِذيَن آَمُنوْا َأَشّد ُحّبا لّلِه َوَلْو َيَرى
 اّلِذيَن َظَلُمَوْا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأّن اْلُقّوَة لّلِه َجِميعا َوَأّن الّلَه َشِديُد اْلَعَذاِب *  ِإْذ َتَبّرَأ اّلِذيَن اّتِبُعوْا ِمَن
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 اّلِذيَن اّتَبُعوْا َوَرَأُوْا اْلَعَذاَب َوَتَقّطَعْت ِبِهُم الْسَباُب *  َوَقاَل اّلِذيَن اّتَبُعوْا َلْو َأّن َلَنا َكّرًة َفَنَتَبّرَأ ِمْنُهْم َكَما
َتَبّرُءوْا ِمّنا َكَذِلَك ُيِريِهُم الّلُه َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجَي ِمَن الّناِر 

    يذكر تعال حال الشركي به ف الدنيا ومالم ف الدار اَلخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثاًل
 ونظراء, يعبدونم معه ويبون كحبه, وهو ال ل إله إل هو, ول ضد له, ول نّد له, ول شريك معه.

 وف الصحيحي عن عبد ال بن مسعود, قال: قلت: يا رسول ال, أي الذنب أعظم ؟ قال »أن تعل ل
 نّدا وهو خلقك« وقوله: }والذين آمنوا أشد حبا ل{ ولبهم ل وتام معرفتهم به وتوقيهم

 وتوحيدهم, له, ل يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده, ويتوكلون عليه, ويلجأون ف جيع أمورهم إليه.
 ث توعد تعال الشركي به الظالي لنفسهم بذلك, فقال }ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن
 القوة ل جيعا{ قال بعضهم: تقدير الكلم, لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة ل جيعا, أي أن
 الكم له وحده ل شريك له, وأن جيع الشياء تت قهره وغلبته وسلطانه }وأن ال شديد العذاب{
 كما قال }فيومئذ ل يعذب عذابه أحد ول يوثق وثاقه أحد{ يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما

 يل بم من المر الفظيع النكر الائل على شركهم وكفرهم لنتهوا عما هم فيه من الضلل ث أخب عن
 كفرهم بأوثانم وتبي التبوعي من التابعي, فقال: }إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا{ تبأت منهم
 اللئكة الذين كانوا يزعمون أنم يعبدونم ف الدار الدنيا, فيقول اللئكة: }تبأنا إليك ما كانوا إيانا

 يعبدون{ ويقولون: }سبحانك أنت ولينا من دونم بل كانوا يعبدون الن أكثرهم بم مؤمنون{,
 والن أيضا تتبأ منهم, ويتنصلون من عبادتم لم, كما قال تعال: }ومن أضل من يدعو من دون ال
 من ل يستجيب له إل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لم أعداء وكانوا
 بعبادتم كافرين{ وقال تعال: } واتذوا من دون ال آلة ليكونوا لم عزا * كل سيكفرون بعبادتم

 ويكونون عليهم ضدا{ وقال الليل لقومه }إنا اتذت من دون ال أوثانا مودة بينكم ف الياة الدنيا ث
 يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين{ وقال تعال:

 }ولو ترى إذ الظالون موقوفون عند ربم يرجع بعضهم إل بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين
 استكبوا لول أنتم لكنا مؤمني * قال الذين استكبوا للذين استضعفوا أنن صددناكم عن الدى بعد إذ

 جاءكم بل كنتم مرمي * وقال الذين استضعفوا للذين استكبوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن
 نكفر بال ونعل له أندادا وأسروا الندامة لا رأوا العذاب وجعلنا الغلل ف أعناق الذين كفروا هل
 يزون إل ما كانوا يعملون{ وقال تعال: }وقال الشيطان لا قضي المر إن ال وعدكم وعد الق

 ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ل عليكم من سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم ل فل تلومون ولوموا
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 أنفسكم ما أنا بصرخكم وما أنتم بصرخّي إن كفرت با أشركتموِن من قبل إن الظالي لم عذاب
 أليم{ وقوله: }ورأوا العذاب وتقطعت بم السباب{ أي عاينوا عذاب ال وتقطعت بم اليل وأسباب
 اللص ول يدوا عن النار معدًل ول مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس }وتقطعت بم السباب{ قال

 الودة, وكذا قال ماهد ف رواية ابن أب نيح, وقوله: }وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبأ منهم
 كما تبؤا منا{ أي لو أن لنا عودة إل الدار الدنيا حت نتبأ من هؤلء ومن عبادتم, فل نلتفت إليهم بل

 نوحد ال تعال عنهم بذلك, ولذا قال: }كذلك يريهم ال أعمالم حسرات عليهم{ أي تذهب
 وتضمحل كما قال تعال: }وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا{ وقال تعال: }مثل

 الذين كفروا بربم أعمالم كرماد اشتدت به الريح ف يوم عاصف{ اَلية, وقال تعال: }والذين كفروا
أعمالم كسراب بقيعة يسبه الظمآن ماء{ اَلية, ولذا قال تعال: }وما هم بارجي من النار{.

 ** َيَأّيَها الّناُس ُكُلوْا ِمّما ِفي الْرِض َحَلًل َطّيبا َوَل َتّتِبُعوْا ُخُطَواِت الّشْيَطاِن ِإّنُه َلُكْم َعُدّو ّمِبٌي *  ِإّنَما
َيْأُمُرُكْم ِبالّسَوِء َواْلَفْحَشآِء َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى الّلِه َما َل َتْعَلُموَن 

    لا بي تعال أنه ل إله إل هو, وأنه الستقل باللق, شرع يبي أنه الرزاق لميع خلقه, فذكر ف مقام:
 المتنان أنه أباح لم أن يأكلوا ما ف الرض ف حال كونه حلًل من ال طيبا, أي مستطابا ف نفسه

 غي ضار للبدان ول للعقول, وناهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضّل
 اتباعه فيه من تري البحائر والسوائب والوصائل ونوها, ما كان زينه لم ف جاهليتهم, كما ف حديث
 عياض بن َحار الذي ف صحيح مسلم عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال »يقول ال تعال: إن

 كل مال منحته عبادي فهو لم حلل ـ وفيه ـ وإن خلقت عبادي حنفاء, فجاءتم الشياطي
 فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لم« وقال الافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان

 بن أحد, حدثنا ممد بن عيسى بن شيبة الصري , حدثنا السي بن عبد الرحن الحتياطي, حدثنا أبو
 عبد ال الوزجان رفيق إبراهيم بن أدهم, حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس, قال تليت هذه
 اَلية عند النب صلى ال عليه وسلم }يا أيها الناس كلوا ما ف الرض حلًل طيبا{ فقام سعد بن أب
 وقاص فقال: يا رسول ال, ادع ال أن يعلن مستجاب الدعوة, فقال »يا سعد أطب مطعمك, تكن

 مستجاب الدعوة, والذي نفس ممد بيده, إن الرجل ليقذف اللقمة الرام ف جوفه ما يتقبل منه أربعي
يوما, وأيا عبد نبت لمه من السحت والربا فالنار أول به«.
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   وقوله: }إنه لكم عدو مبي{ تنفي عنه وتذير منه, كما قال: }إن الشيطان لكم عدّو فاتذوه عدوا
 إنا يدعو حزبه ليكونا من أصحاب السعي{ وقال تعال: }أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم
 عدّو بئس للظالي بدًل{ وقال قتادة والسدي ف قوله: }ول تتبعوا خطوات الشيطان{: كل معصية ل

 فهي من خطوات الشيطان, وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان, وقال ماهد: خطاه أو قال خطاياه,
 وقال أبو ملز: هي النذور ف العاصي, وقال الشعب: نذر رجل أن ينحر ابنه, فأفتاه مسروق بذبح

 كبش, وقال: هذا من خطوات الشيطان, وقال أبو الضحَى عن مسروق أتى عبد ال بن مسعود بضرع
 وملح, فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم, فقال: ل أريده, فقال:
 أصائم أنت قال: ل, قال: فما شأنك ؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا, فقال ابن مسعود: هذا من

 خطوات الشيطان, فاطعم وكّفر عن يينك, رواه ابن أب حات, وقال أيضا: حدثنا أب, حدثنا حسان بن
 عبد ال الصري عن سليمان التيمي, عن أب رافع, قال: غضبت يوما على امرأت, فقالت: هي يوما

 يهودية ويوما نصرانية, وكل ملوك لا حر إن ل تطلق امرأتك, فأتيت عبد ال بن عمر فقال: إنا هذه
 من خطوات الشيطان, وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة, وهي يومئذ أفقه أمرأة ف الدينة, وأتيت

 عاصما وابن عمر فقال مثل ذلك: وقال عبد بن حيد: حدثنا أبو نعيم عن شريك, عن عبد الكري, عن
 عكرمة, عن ابن عباس, قال: ما كان من يي أو نذر ف غضب, فهو من خطوات الشيطان, وكفارته

 كفارة يي. وقوله: }إنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ال ما ل تعلمون{ أي إنا يأمركم
 عدوكم الشيطان بالفعال السيئة, وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونوه, وأغلظ من ذلك وهو القول على

ال بل علم, فيدخل ف هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا.

 ** َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اّتِبُعوا َمآ َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنّتِبُع َمآ َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَبآَءَنآ َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َل َيْعِقُلوَن َشْيئا
 َوَل َيْهَتُدوَن *  َوَمَثُل اّلِذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل اّلِذي َيْنِعُق ِبَما َل َيْسَمُع ِإّل ُدَعآًء َوِنَدآًء ُصّم ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َل

َيْعِقُلوَن 
    يقول تعال: وإذا قيل لؤلء الكفرة من الشركي: اتبعوا ما أنزل ال على رسوله, واتركوا ما أنتم

 عليه من الضلل والهل, قالوا ف جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا, أي وجدنا عليه آباءنا, أي من عبادة
 الصنام والنداد, قال ال تعال منكرا عليهم: }أولو كان آباؤهم{ أي الذين يقتدون بم ويقتفون

 أثرهم }ل يعقلون شيئا ول يهتدون{ أي ليس لم فهم ول هداية. وروى ابن إسحاق عن ممد بن أب
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 ممد, عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس: أنا نزلت ف طائفة من اليهود دعاهم رسول ال
 صلى ال عليه وسلم إل السلم, فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, فأنزل ال هذه اَلية, ث ضرب لم

 تعال مثًل. كما قال تعال: }للذين ل يؤمنون باَلخرة مثل السوء{ فقال }ومثل الذين كفروا{ أي
 فيما هم فيه من الغى والضلل والهل كالدواب السارحة الت ل تفقه ما يقال لا بل إذا نعق با راعيها,

 أي دعاها إل ما يرشدها ل تفقه ما يقول ول تفهمه بل إنا تسمع صوته فقط. هكذار روي عن ابن
 عباس وأب العالية وماهد عكرمة وعطاء والسن وقتادة وعطاء الراسان والربيع بن أنس نو هذا.

 وقيل: إنا هذا مثل ضرب لم ف دعائهم الصنام الت ل تسمع ول تبصر ول تعقل شيئا واختاره ابن
 جرير, والول أول, لن الصنام ل تسمع شيئا ول تعقله ول تبصره ول بطش لا ول حياة فيها. وقوله
 }صم بكم عمي{ أي صم عن ساع الق, بكم ل يتفوهون به, عمي عن رؤية طريقه ومسلكه }فهم

ل يعقلون{ أي ل يعلمون شيئا ول يفهمونه.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطّيَباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا لّلِه ِإن ُكْنُتْم ِإّياُه َتْعُبُدوَن *  ِإّنَما َحّرَم َعَلْيُكُم
 اْلَمْيَتَة َوالّدَم َوَلْحَم اْلِخِنيِر َوَمآ ُأِهّل ِبِه ِلَغْيِر الّلِه َفَمِن اْضُطّر َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد َفل ِإْثَم َعَلْيِه ِإّن الّلَه َغُفوٌر

ّرِحيٌم 
    يقول تعال آمرا عباده الؤمني بالكل من طيبات ما رزقهم تعال, وأن يشكروه تعال على ذلك إن
 كانوا عبيده, والكل من اللل سبب لتقبل الدعاء والعبادة, كما أن الكل من الرام ينع قبول الدعاء
 والعبادة. كما جاء ف الديث الذي رواه المام أحد: حدثنا أبو النضر, حدثنا الفضيل بن مرزوق عن
 عدي بن ثابت, عن أب حازم, عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أيها الناس إن

 ال طيب ل يقبل, إل طيبا وإن ال أمر الؤمني با أمر به الرسلي, فقال }يا أيها الرسل كلوا من
 الطيبات واعملوا صالا إن با تعلمون عليم{, وقال }يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم{

 ث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغب يد يديه إل السماء: يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه
 حرام وملبسه حرام, وغذي بالرام فأَن يستجاب لذلك ؟« ورواه مسلم ف صحيحه والترمذي من

 ذلك حديث فضيل بن مرزوق. ولا امت تعال عليهم برزقه وأرشدهم إل الكل من طيبه, ذكر أنه ل
 يرم عليهم من ذلك إل اليتة, وهي الت توت حتف أنفها من غي تذكية وسواء كانت منخنقة أو

 موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع, وقد خصص المهور من ذلك ميتة البحر لقوله
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 تعال: }أحل لكم صيد البحر وطعامه{ على ما سيأت إن شاء ال, وحديث العنب ف الصحيح وف
 السند والوطأ والسنن قوله عليه السلم ف البحر »هو الطهور ماؤه الل ميتته« وروى الشافعي وأحد

 وابن ماجه والدارقطن حديث ابن عمر مرفوعا »أحل لنا ميتتان ودمان السمك والراد والكبد
والطحال« وسيأت تقرير ذلك إن شاء ال ف سورة الائدة.

   )مسألة( ولب اليتة وبيضها التصل با نس عند الشافعي وغيه. لنه جزء منها. وقال مالك ف رواية:
 هو طاهر إل أنه ينجس بالجاورة, وكذلك أنفحة اليتة فيها اللف والشهور عندهم أنا نسة, وقد
 أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جب الجوس, فقال القرطب ف التفسي ههنا يالط اللب منها
 يسي, ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثي من الائع وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن

 هارون عن سليمان التميمي, عن أب عثمان النهدي, عن سلمان رضي ال عنه: سئل رسول ال صلى
 ال عليه وسلم عن السمن والب والفراء, فقال »اللل ما أحل ال ف كتابه, والرام ما حرم ال ف
 كتابه, وما سكت عنه فهو ما عفا عنه« وكذلك حرم عليهم لم النير سواء ذكي أم مات حتف
 أنفه, ويدخل شحمه ف حكم لمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي

 وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغي ال, وهو ما ذبح على غي اسه تعال من النصاب والنداد والزلم
 ونو ذلك ما كانت الاهلية ينحرون له. وذكر القرطب عن ابن عطية أنه نقل عن السن البصري: أنه

 سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا, فقال: ل تؤكل لنا ذبت لصنم, وأورد
 القرطب عن عائشة رضي ال عنها: أنا سئلت عما يذبه العجم لعيادهم فيهدون منه للمسلمي

 فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فل تأكلوا منه, وكلوا من أشجارهم ث أباح تعال تناول ذلك عند الضرورة
 والحتياج إليها عند فقد غيها من الطعمة, فقال }فمن اضطر غي باغ ول عاد{ أي ف غي بغي ول

 عدوان وهو ماوزة الد }فل إث عليه{ أي ف أكل ذلك }إن ال غفور رحيم{, وقال ماهد: فمن
 اضطر غي باغ ول عاد, قاطعا للسبيل أو مفارقا للئمة, أو خارجا ف معصية ال, فله الرخصة, ومن

 خرج باغيا أو عاديا أو ف معصية ال, فل رخصة له وإن اضطر إليه, وكذا روي عن سعيد, بن جبي.
 وقال سعيد ف رواية عنه ومقاتل بن حيان: غي باغ يعن غي مستحله, وقال السدي: غي باغ, يبتغي

 فيه شهوته, وقال آدم بن أب إياس: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الراسان, عن أبيه, ف قوله
 }غي باغغ{ قال: ل يشوي من اليتة ليشتهيه, ول يطبخه, ول يأكل إل العلقة, ويمل معه ما يبلغه

 اللل, فإذا بلغه ألقاه, وهو قوله }ول عاد{ ويقول ل يعدو به اللل, وعن ابن عباس: ل يشبع منها,
 وفسره السدي بالعدوان, وعن ابن عباس }غي باغ ول عاد{ قال }غي باغ{ ف اليتة ول عاد ف
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 أكله, وقال قتادة: فمن اضطر غي باغ ول عاد, قال: غي باغ ف اليتة أي ف أكله أن يتعدى حلل إل
 حرام وهو يد عنه مندوحة, وحكى القرطب عن ماهد ف قوله: فمن اضطر, أي أكره على ذلك بغي

اختياره.
   )مسألة( إذا وجد الضطر ميتة وطعام الغي بيث ل قطع فيه ول اذى, فإنه ل يل له أكل اليتة بل
 يأكل طعام الغي بغي خلف ـ كذا قال ـ ث قال: وإذا أكله, والالة هذه, هل يضمن أم ل ؟ فيه
 قولن ها روايتان عن مالك, ث أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أب إياس جعفر بن أب

 وحشية: سعت عباد بن شرحبيل الغبي قال: أصابتنا عاما ممصة, فأتيت الدينة, فأتيت حائطا,
 فأخذت سنبًل ففركته وأكلته, وجعلت منه ف كسائي, فجاء صاحب الائط فضربن وأخذ ثوب,

 فأتيت رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخبته, فقال للرجل »ما أطعمته إذ كان جائعا ول ساعيا, ول
 علمته إذ كان جاهًل« فأمره فرد إليه ثوبه, فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق, إسناد صحيح قوي
 جيد وله شواهد كثية: من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده: سئل رسول ال صلى ال
 عليه وسلم عن الثمر العلق, فقال »من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غي متخذ خبنة, فل شيء عليه«

 الديث, وقال مقاتل بن حيان ف قوله: }فل إث عليه إن ال غفور رحيم{: فيما أكل من اضطرار,
 وبلغنا, وال أعلم. أنه ل يزاد على ثلث لقم, وقال سعيد بن جبي: غفور لا أكل من الرام, رحيم إذ

 أحل له الرام ف الضطرار, وقال وكيع: أخبنا العمش عن أب الضحى, عن مسروق, قال: من
 اضطر فلم يأكل ول يشرب ث مات, دخل النار, وهذا يقتضي أن أكل اليتة للمضطر عزية ل رخصة,

 قال أبو السن الطبي العروف بالكياالراسي رفيق الغزال ف الشتغال, وهذا هو الصحيح عندنا,
كالفطار للمريض ونو ذلك.

 ** ِإّن اّلِذيَن َيْكُتُموَن َمآ َأنَزَل الّلُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمنا َقِليًل ُأوَلـِئَك َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإّل
 الّناَر َوَل ُيَكّلُمُهُم الّلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَل ُيَزّكيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم *  ُأوَلـِئَك اّلِذيَن اْشَتَرُوْا الّضَلَلَة
 ِباْلُهَدَى َواْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَمآ َأْصَبَرُهْم َعَلى الّناِر *  َذِلَك ِبَأّن الّلَه َنّزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحّق َوِإّن اّلِذيَن

اْخَتَلُفوْا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد 
    يقول تعال: }إن الذين يكتمون ما أنزل ال من الكتاب{ يعن اليهود الذين كتموا صفة ممد صلى
 ال عليه وسلم ف كتبهم الت بأيديهم ما تشهد له بالرسالة والنبوة, فكتموا ذلك لئل تذهب رياستهم
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 وما كانوا يأخذونه من العرب من الدايا والتحف على تعظيمهم إياهم, فخشوا ـ لعنهم ال ـ إن
 أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم, فكتموا ذلك ابقاء على ما كان يصل لم من ذلك وهو نزر

 يسي, فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الدى واتباع الق وتصديق الرسول واليان با جاء عن ال,
 بذلك النر اليسي, فخابوا وخسروا ف الدنيا واَلخرة, أما ف الدنيا فإن ال أظهر لعباده صدق رسوله با

 نصبه وجعله معه من اَليات الظاهرات والدلئل القاطعات, فصدقه الذين كانوا يافون أن يتبعوه,
 وصاروا عونا له على قتالم, وباءوا بغضب على غضب, وذمهم ال ف كتابه ف غي موضع فمن ذلك
 هذه اَلية الكرية }إن الذين يكتمون ما أنزل ال من الكتاب ويشترون به ثنا قليل{ وهو عرض الياة
 الدنيا }أولئك ما يأكلون ف بطونم إل النار{ أي إنا يأكلون ما يأكلونه ف مقابلة كتمان الق, نارا

 تأجج ف بطونم يوم القيامة, كما قال تعال: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون ف
 بطونم نارا وسيصلون سعيا{ وف الديث الصحيح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال,

»الذي يأكل أو يشرب ف آنية الذهب والفضة إنا يرجر ف بطنه نار جهنم«
   وقوله: }ول يكلمهم ال يوم القيامة ول يزكيهم ولم عذاب أليم{ وذلك لنه تعال غضبان عليهم,
 لنم كتموا وقد علموا, فاستحقوا الغضب, فل ينظر إليهم ول يزكيهم, أي يثن عليهم ويدحهم بل
 يعذبم عذابا أليما, وقد ذكر ابن أب حات وابن مردويه, ههنا حديث العمش عن أب حازم, عن أب
 هريرة, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم »ثلثة ل يكلمهم ال, ول ينظر إليهم, ول يزكيهم, ولم
 عذاب أليم: شيخ زان, وملك كذاب, وعائل مستكب« ث قال تعال مبا عنهم }أولئك الذين اشتروا

 الضللة بالدى{ أي اعتاضوا عن الدى, وهو نشر ما ف كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة
 به من كتب النبياء واتباعه وتصديقه, استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضللة وهو تكذيبه والكفر به

 وكتمان صفاته ف كتبهم }والعذاب بالغفرة{ أي اعتاضوا عن الغفرة بالعذاب, وهو ما تعاطوه من
 أسبابه الذكورة, وقوله تعال: }فما أصبهم على النار{ يب تعال أنم ف عذاب شديد عظيم هائل,
 يتعجب من رآهم فيها من صبهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والغلل, عياذا

 بال من ذلك, وقيل معن قوله: }فما أصبهم على النار{ أي فما أدومهم لعمل العاصي الت تفضي بم
 إل النار, وقوله تعال: }ذلك بأن ال نزل الكتاب بالق{ أي إنا استحقوا هذا العذاب الشديد لن ال
 تعال أنزل على رسوله ممد صلى ال عليه وسلم وعلى النبياء قبله كتبه بتحقيق الق وإبطال الباطل,

 وهؤلء اتذوا آيات ال هزوا, فكتابم أمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه, وهذا الرسول
 الات يدعوهم إل ال تعال ويأمرهم بالعروف وينهاهم عن النكر, وهم يكذبونه ويالفونه ويحدونه
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 ويكتمون صفته, فاستهزؤا بآيات ال النلة على رسله, فلهذا استحقوا العذاب والنكال, ولذا قال
}ذلك بأن ال نزل الكتاب بالق وإن الذين اختلفوا ف الكتاب لفي شقاق بعيد{

 ** ّلْيَس اْلِبّر َأن ُتَوّلوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلـِكّن اْلِبّر َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَلِخِر
 َواْلَملِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالّنِبّيَي َوآَتى اْلَماَل َعَلَى ُحّبِه َذِوي اْلُقْرَبَى َواْلَيَتاَمَى َواْلَمَساِكَي َواْبَن الّسِبيِل

 َوالّسآِئِلَي َوِفي الّرَقاِب َوَأَقاَم الّصلَة َوآَتى الّزَكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالّصاِبِريَن ِفي اْلَبْأَسآِء
والّضّراِء َوِحَي اْلَبْأِس ُأوَلـِئَك اّلِذيَن َصَدُقوآ َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمّتُقوَن 

    اشتملت هذه اَلية على جل عظيمة وقواعد عميمة, وعقيدة مستقيمة, كما قال ابن أب حات: حدثنا
 أب, حدثنا عبيد بن هشام اللب, حدثنا عبيد ال بن عمرو عن عامر بن شفي, عن عبد الكري, عن

 ماهد, عن أب ذر: أنه سأل رسول ال صلى ال عليه وسلم: ما اليان ؟ فتل عليه }ليس الب أن تولوا
 وجوهكم{ إل آخر اَلية, قال: ث سأله أيضا, فتلها عليه, ث سأله فقال: »إذا عملت حسنة أحبها

 قلبك, وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك« وهذا منقطع, فإن ماهدا ل يدرك أبا ذر, فإنه مات قديا, وقال
 السعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحن قال: جاء رجل إل أب ذر, فقال: ما اليان ؟ فقرأ عليه هذه
 اَلية }ليس الب أن تولوا وجوهكم{ حت فرغ منها, فقال الرجل: ليس عن الب سألتك, فقال أبو ذر:
 جاء رجل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم وأشار بيده »الؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابا,

وإذا علم سيئة أحزنته وخاف عقابا« ورواه ابن مردويه,. وهذا أيضا منقطع,وال أعلم.
   وأما الكلم على تفسي هذه اَلية, فإن ال تعال لا أمر الؤمني أوًل بالتوجه إل بيت القدس ث حولم
 إل الكعبة, شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض السلمي, فأنزل ال تعال بيان حكمته
 ف ذلك وهو أن الراد إنا هو طاعة ال عز وجل, وامتثال أوامره, والتوجه حيثما وّجه واتباع ما شرع,

 فهذا هو الب والتقوي واليان الكامل, وليس ف لزوم التوجه إل جهة من الشرق أو الغرب بر ول
 طاعة إن ل يكن عن أمر ال وشرعه, ولذا قال }ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب

 ولكن الب من آمن بال واليوم اَلخر{ اَلية, كما قال ف الضاحي والدايا }لن ينال ال لومها ول
 دماؤها ولكن يناله التقوى منكم{ وقال العوف عن ابن عباس ف هذه اَلية: ليس الب أن تصلوا ول

 تعملوا, فهذا حي تول من مكة إل الدينة ونزلت الفرائض والدود, فأمر ال بالفرائض والعمل با,
 وروي عن الضحاك ومقاتل نو ذلك, وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل الغرب, وكانت
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 النصارى تقبل قبل الشرق, فقال ال تعال: }ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب{ يقول:
  وقال ماهد ولكن الب ما¹هذا كلم اليان وحقيقته العمل, وروي عن السن والربيع بن أنس مثله

 ثبت ف القلوب من طاعة ال عز وجل, وقال الضحاك ولكن الب والتقوَى أن تؤدوا الفرائض على
 وجوههاو وقال الثوري: }ولكن الب من آمن بال{ اَلية قال: هذه أنواع الب كلها, وصدق رحه ال,
 فإن من اتصف بذه اَلية, فقد دخل ف عرى السلم كلها, وأخذ بجامع الي كله, وهو اليان بال
 وأنه ل إله إل هو, وصدق بوجود اللئكة الذين هم سفرة بي ال ورسله )والكتاب( وهو اسم جنس
 يشمل الكتب النلة من السماء على النبياء, حت ختمت بأشرفها وهو القرآن الهيمن على ما قبله من
 الكتب الذي انتهى إليه كل خي, واشتمل على كل سعادة ف الدنيا واَلخرة ونسخ به كل ما سواه من

 الكتب قبله, وآمن بأنبياء ال كلهم من أولم إل خاتهم ممد صلوات ال وسلمه عليه وعليهم أجعي,
 وقوله }وآتى الال على حبه{ أي أخرجه وهو مب له راغب فيه, نص على ذلك ابن مسعود وسعيد
 بن جبي وغيها من السلف واللف, كما ثبت ف الصحيحي من حديث أب هريرة مرفوعا »أفضل

 الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح, تأمل الغن وتشى الفقر« وقد روى الاكم ف مستدركه من
 حديث شعبة والثوري عن منصور, عن زبيد, عن مرة, عن ابن مسعود قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »}وآتى الال على حبه{ أن تعطيه وأنت صحيح شحيح, تأمل العيش وتشى الفقر« ث

 قال: صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه, )قلت( وقد رواه وكيع عن العمش, وسفيان عن زبيد,
 عن مرة, عن ابن مسعود موقوفا, وهو أصح, وال أعلم, وقال تعال: }ويطعمون الطعام على حبه

 مسكينا ويتيما وأسيا * إنا نطعمكم لوجه ال ل نريد منكم جزاء ول شكورا{ وقال تعال: }لن تنالوا
 الب حت تنفقوا ما تبون{ وقوله: }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة{ نط آخر أرفع من

 هذا, وهو أنم آثروا با هم مضطرون إليه وهؤلء أعطوا وأطعموا ما هم مبون له وقوله: }ذوي
 القرب{ وهم قرابات الرجل وهم أول من أعطي من الصدقة كما ثبت ف الديث »الصدقة على

 الساكي صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة, فهم أول الناس بك وببك وإعطائك« وقد أمر
 ال تعال بالحسان إليهم ف غي موضع من كتابه العزيز }واليتامى{ هم الذين ل كاسب لم, وقد

 مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب, وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر
 عن جويب, عن الضحاك عن النال بن سبة, عن علي, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ل

 يتم بعد حلم« }والساكي{ وهم الذين ل يدون ما يكفيهم ف قوتم وكسوتم وسكناهم, فيعطون ما
 تسد به حاجتهم وخلتهم, وف الصحيحي عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال:

349



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 »ليس السكي بذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان, ولكن السكي الذي ل يد
 غن يغنيه ول يفطن له فيتصدق عليه«, }وابن السبيل{ وهو السافر الجتاز الذي قد فرغت نفقته

 فيعطَى ما يوصله إل بلده, وكذا الذي يريد سفرا ف طاعة فيعطى ما يكفيه ف ذهابه وإيابه, ويدخل ف
 ذلك الضيف, كما قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينل

 بالسلمي, وكذا قال ماهد وسعيد بن جبي وأبو جعفر الباقر والسن وقتادة والضحاك والزهري
 والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان }والسائلي{ وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات

 والصدقات, كما قال المام أحد: حدثنا وكيع وعبد الرحن قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن ممد,
 عن يعلي بن أب يي, عن فاطمة بنت السي, عن أبيها ـ قال عبد الرحن حسي بن علي ـ قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »للسائل حق وإن جاء على فرس« رواه أبو داود }وف الرقاب{

 وهم الكاتبون الذين ل يدون ما يؤدونه ف كتابتهم, وسيأت الكلم على كثي من هذه الصناف ف آية
 الصدقات من براءة إن شاء ال تعال, وقد قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا يي بن عبد الميد,

 حدثنا شريك عن أب حزة عن الشعب, حدثتن فاطمة بنت قيس, أنا سألت رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: أف الال حق سوى الزكاة ؟ قالت: فتل علي }وآتى الال على حبه{ ورواه ابن مردويه من

 حديث آدم بن إياس ويي بن عبد الميد كلها عن شريك عن أب حزة عن الشعب عن فاطمة بنت
 قيس, قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ف الال حق سوى الزكاة« ث قرأ }ليس الب أن تولوا

 وجوهكم قبل الشرق والغرب ـ إل قوله ـ وف الرقاب{ وأخرجه ابن ماجه والترمذي, وضعف ابا
 حزة ميمونا العور, وقد رواه سيار وإساعيل بن سال عن الشعب, وقوله }وأقام الصلة وآتى الزكاة{
 أي وأت أفعال الصلة ف أوقاتا بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي الرضي,

 وقوله: }وآتى الزكاة{ يتمل أن يكون الراد به زكاة النفس وتليصها من الخلق الدنيئة الرذيلة
 كقوله: }قد أفلح من زكاها *  وقد خاب من دساها{ وقول موسى لفرعون }هل لك إل أن تزكّى

 وأهديك إل ربك فتخشى{ وقوله تعال: }وويل للمشركي الذين ل يؤتون الزكاة{ ويتمل أن يكون
 الراد زكاة الال, كما قاله سعيد بن جبي ومقاتل بن حيان, ويكون الذكور من إعطاء هذه الهات

 والصناف الذكورين, إنا هو التطوع والب والصلة, ولذا تقدم ف الديث عن فاطمة بنت قيس إن ف
الال حقا سوى الزكاة, وال أعلم.

   وقوله: }والوفون بعهدهم إذا عاهدوا{, كقوله: }الذين يوفون بعهد ال ول ينقضون اليثاق{
 وعكس هذه الصفة النفاق كما صح ف الديث »آية النافق ثلث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف,
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 وإذا ائتمن خان« وف الديث اَلخر: »وإذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر,وإذا خاصم فجر« وقوله:
 }والصابرين ف البأساء والضراء وحي البأس{ أي ف حال الفقر وهو البأساء, وف حال الرض والسقام
 وهو الضراء }وحي البأس{ اي ف حال القتال والتقاء العداءو قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية

 ومرة المدان وماهد وسعيد بن جبي والسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو
 مالك والضحاك وغيهم, وإنا نصب }الصابرين{ على الدح والث على الصب ف هذه الحوال

 لشدته وصعوبته وال أعلم, وهو الستعان وعليه التكلن, وقوله }أولئك الذين صدقوا{, أي هؤلء
 الذين اتصفوا بذا الصفات هم الذين صدقوا ف إيانم, لنم حققوا اليان القلب بالقوال والفعال,

فهؤلء هم الذين صدقوا }وأولئك هم التقون{ لنم اتقوا الحارم وفعلوا الطاعات.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحّر ِباْلُحّر َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواُلنَثَى ِباُلْنَثَى َفَمْن
 ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاّتَباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَدآٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ّمن ّرّبُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدَى

َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم *  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيُأوِلي الْلَباِب َلَعّلُكْم َتّتُقوَن 
    يقول تعال: كتب عليكم العدل ف القصاص أيها الؤمنون, حركم بركم, وعبدكم بعبدكم,

 وأنثاكم بأنثاكم, ول تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدي من قبلكم وغيوا حكم ال فيهم, وسبب ذلك
 قريظة والنضي, كانت بنو النضي قد غزت قريظة ف الاهلية وقهروهم, فكان إذا قتل النضري القرظي
 ل يقتل به, بل يفادي بائة وسق من التمر, وإذا قتل القرظي النضري قتل, وإن فادوه فدوه بائت وسق
 من التمر ضعف دية قريظة, فأمر ال بالعدل ف القصاص, ول يتبع سبيل الفسدين الحرفي الخالفي

 لحكام ال فيهم كفرا وبغيا, فقال تعال: }كتب عليكم القصاص ف القتلى, الر بالر والعبد بالعبد
 والنثى بالنثى{ وذكر ف سبب نزولا ما رواه المام أبو ممد بن أب حات: حدثنا أبو زرعة, حدثنا

 يي بن عبد ال بن بكي حدثن عبد ال بن ليعة, حدثن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبي ف قول ال
 تعال: }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى{, يعن إذا كان عمدا الر بالر, وذلك أن

 حيي من العرب اقتتلوا ف الاهلية قبل السلم بقليل, فكان بينهم قتل وجراحات حت قتلوا العبيد
 والنساء, فلم يأخذ بعضهم من بعض حت أسلموا, فكان أحد اليي يتطاول على اَلخر ف العدة

 والموال, فحلفوا أن ل يرضوا حت يقتل العبد منا الر منهم, والرأة منا الرجل منهم, فنل فيهم }الر
 بالر والعبد بالعبد والنثى بالنثى{ منها منسوخة نسختها النفس بالنفس, وقال علي بن أب طلحة عن
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 ابن عباس قوله: }والنثى بالنثى{ وذلك أنم كانوا ل يقتلون الرجل بالرأة, ولكن يقتلون الرجل
 بالرجل والرأة بالرأة, فأنزل ال: النفس بالنفس والعي بالعي, فجعل الحرار ف القصاص سواء فيما
 بينهم من العمد رجالم ونساؤهم ف النفس وفيما دون النفس, وجعل العبيد مستويي فيما بينهم من
 العمد ف النفس وفيما دون النفس رجالم ونساؤهم, وكذلك روي عن أب مالك أنا منسوخة بقوله

النفس بالنفس.
   )مسألة( ذهب أبو حنيفة إل أن الر يقتل بالعبد لعموم آية الائدة, وإليه ذهب الثوري وابن أب ليلى

 وداود, وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن السيب وإبراهيم النخعي وقتادة والكم, قال
 البخاري وعلي بن الدين وإبراهيم النخعي و الثوري ف رواية عنه: ويقتل السيد بعبده, لعموم حديث

 السن عن سرة »ومن قتل عبده قتلناه, ومن جدع عبده جدعناه, ومن خصاه خصيناه« وخالفهم
 المهور فقالوا: ل يقتل الر بالعبد, لن العبد سلعة لو قتل خطأ ل يب فيه دية,وإنا تب فيه قيمته

 ولنه ل يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الول, وذهب المهور إل أن السلم ل يقتل بالكافر, لا ثبت ف
 البخاري عن علي, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ول يقتل مسلم بكافر{ ول يصح حديث

ول تأويل يالف هذا, وأما أبو حنيفة فذهب إل أنه يقتل به لعموم آية الائدة.
   )مسألة( قال السن وعطاء: ل يقتل الرجل بالرأة لذه اَلية, وخالفم المهور َلية الائدة ولقوله عليه

السلم: »السلمون تتكافأ دماؤهم« وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته ل يقتل با خاصة.
   )مسألة( ومذهب الئمة الربعة والمهور أن الماعة يقتلون بالواحد, قال عمر ف غلم قتله سبعة

 فقتلهم, وقال: لو تال عليه أهل صنعاء لقتلتهم ول يعرف له ف زمانه مالف من الصحابة, وذلك
 كالجاع, وحكي عن المام أحد رواية: أن الماعة ل يقتلون بالواحد, ول يقتل بالنفس إل نفس

 واحدة, وحكاه ابن النذر عن معاذ وابن الزبي وعبد اللك بن مروان والزهري وابن سيين وحبيب بن
 أب ثابت, ث قال ابن النذر: وهذا أصح, ول حجة لن أباح قتل الماعة, وقد ثبت عن ابن الزبي ما

 ذكرناه, وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر, وقوله: }فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء
 إليه بإحسان{ فالعفو أن يقبل الدية ف العمد, وكذا روي عن أب العالية وأب الشعثاء وماهد وسعيد بن

 جبي وعطاء والسن وقتادة مقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس: }فمن عفي له من أخيه
 شيء{ يعن: فمن ترك له من أخيه شيء يعن أخذ الدية بعد استحقاق الدم, وذلك العفو, }فاتباع

 بالعروف{ يقول: فعلى الطالب اتباع بالعروف إذا قبل الدية, }وأداء إليه بإحسان{ يعن من القاتل من
 غي ضرر ول معك يعن الدافعة, وروى الاكم من حديث سفيان عن عمرو, عن ماهد, عن ابن
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 عباس: ويؤدي الطلوب بإحسان وكذا قال سعيد بن جبي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والسن وقتادة
وعطاء الراسان والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان.

   )مسألة( قال مالك رحه ال ف رواية ابن القاسم عنه وهو الشهور, وأبو حنيفة وأصحابه, والشافعي
 وأحد ف أحد قوليه: ليس لول الدم أن يعفو على الدية إل برضا القاتل: وقال الباقون: له أن يعفو عليها

وإن ل يرض.
   )مسألة( وذهب طائفة من السلف إل أنه ليس للنساء عفو, منهم السن وقتادة والزهري وابن شبمة
 والليث والوزاعي, وخالفهم الباقون, وقوله: }ذلك تفيف من ربكم ورحة{ يقول تعال: إنا شرع

 لكم أخذ الدية ف العمد تفيفا من ال عليكم ورحة بكم ما كان متوما على المم قبلكم من القتل أو
 العفو, كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, أخبن ماهد عن ابن عباس قال:

 كتب على بن إسرائيل القصاص ف القتلى, ول يكن فيهم العفو, فقال ال لذه المة }كتب عليكم
 القصاص ف القتلى الر بالر والعبد بالعبد والنثى بالنثى, فمن عفى له من أخيه شيء{ فالعفو أن

 يقبل الدية ف العمد وقد رواه غي واحد عن عمرو, وأخرجه ابن حبان ف صحيحه عن عمرو بن دينار,
 ورواه جاعة عن ماهد عن ابن عباس بنحوه, وقال قتادة }ذلك تفيف من ربكم{ رحم ال هذه المة
 وأطعمهم الدية ول تل لحد قبلهمم فكان أهل التوراة إنا هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان

 أهل النيل إنا هو عفو أمروا به وجعل لذه المة القصاص والعفو والرش, وهكذا روي عن سعيد بن
 جبي ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نو هذا. وقوله }فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم{ يقول

 تعال: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولا, فله عذاب من ال أليم موجع شديد, وهكذا روي عن ابن
 عباس وماهد وعطاء وعكرمة والسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي

 يقتل بعد أخذ الدية, كما قال ممد بن إسحاق عن الارث بن فضيل, عن سفيان بن أب العوجاء, عن
 أب شريح الزاعي, أن النب صلى ال عليه وسلم قال: »من أصيب بقتل أو خبل فإنه يتار إحدى
 ثلث: إما أن يقتص, وإما أن يعفو, وإما أن يأخذ الدية, فإن أراد الرابعة, فخذوا على يديه, ومن

 اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها« رواه أحد, وقال سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن السن
 عن سرة قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل أعاف رجًل قتل بعد أخذ الدية« يعن ل أقبل

منه الدية, بل أقتله.
   وقوله }ولكم ف القصاص حياة{ يقول تعال: وف شرع القصاص لكم, وهو قتل القاتل حكمة

 عظيمة وهي بقاء الهج وصونا, لنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه, فكان ف ذلك حياة
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 للنفوس, وف الكتب التقدمة: القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة ف القرآن افصح وأبلغ وأوجز
 }ولكم ف القصاص حياة{ قال أبو العالية: جعل ال القصاص حياة, فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه
 مافة أن يقتل. وكذا روي عن ماهد وسعيد بن جبي وأب مالك والسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل

 بن حيان }يا أول اللباب لعلكم تتقون{ يقول: يا أول العقول والفهام والنهي, لعلكم تنجرون
وتتركون مارم ال ومآثه, والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك النكرات.

 ** ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْيرا اْلَوِصّيُة ِلْلَواِلَدْيِن َوالْقَرِبَي ِباْلَمْعُروِف َحّقا َعَلى
 اْلُمّتِقَي *  َفَمن َبّدَلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإّنَما ِإْثُمُه َعَلى اّلِذيَن ُيَبّدُلوَنُه ِإّن الّلَه َسِميٌع َعِليٌم *  َفَمْن َخاَف ِمن

ّموٍص َجَنفا َأْو ِإْثما َفَأْصَلَح َبْيَنُهْم َفَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإّن الّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم 
    اشتملت هذه اَلية الكرية على المر بالوصية للوالدين والقربي, وقد كان ذلك واجبا على أصح

 القولي قبل نزول آية الواريث, فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه, وصارت الواريث القدرة فريضة
 من ال يأخذها أهلوها حتما من غي وصية ول تمل منة الوصي, ولذا جاء ف الديث الذي ف السنن
 وغيها عن عمرو بن خارجة قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يطب وهو يقول »إن ال قد
 أعطى كل ذي حق حقه, فل وصية لوارث« وقال المام أحد: حدثنا إساعيل بن إبراهيم بن علية عن

 يونس بن عبيد عن ممد بن سيين, قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حت أتى هذه اَلية }إن
 ترك خيا الوصية للوالدين والقربي{ فقال: نسخت هذه اَلية وكذا رواه سعيد بن منصور, عن

 هشيم, عن يونس به, ورواه الاكم ف مستدركه, وقال: صحيح على شرطهما, وقال علي بن أب
 طلحة عن ابن عباس ف قوله }الوصية للوالدين والقربي{ قال: كان ل يرث مع الوالدين غيها إل

 وصية للقربي, فأنزل ال آية الياث, فبي مياث الوالدين وأقر وصية القربي ف ثلث مال اليت, وقال
 ابن أب حات: حدثنا السن بن ممد بن الصباح, حدثنا حجاج بن ممد, أخبنا ابن جريج وعثمان بن

 عطاء عن عطاء, عن ابن عباس, ف قوله }الوصية للوالدين والقربي{: نسختها هذه اَلية }للرجال
 نصيب ما ترك الوالدان والقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والقربون ما قل منه أو كثر نصيبا
 مفروضا{ ث قال ابن أب حات, وروي عن ابن عمر وأب موسى وسعيد بن السيب والسن وماهد

 وعطاء وسعيد بن جبي وممد بن سيين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي
 ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذا اَلية منسوخة, نسختها

354



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 آية الياث والعجب من أب عبد ال ممد بن عمر الرازي رحه ال, كيف حكى ف تفسيه الكبي عن
 أب مسلم الصفهان أن هذه اَلية غي منسوخة وإنا هي مفسرة بآية الواريث, ومعناه كتب عليكم ما
 أوصى ال به من توريث الوالدين والقربي من قوله }يوصيكم ال ف أولدكم{ قال: وهو قول أكثر

 الفسرين والعتبين من الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنا منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن ل يرث, وهو
 مذهب ابن عباس والسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلء بن زياد. )قلت( وبه

 قال أيضا سعيد بن جبي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان, ولكن على قول هؤلء ل يسمى هذا
 نسخا ف اصطلحنا التأخر, لن آية الواريث إنا رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم أية

 الوصاية, لن القربي أعم من يرث ول يرث, فرفع حكم من يرث با عي له, وبقي اَلخر على ما
 دلت عليه اَلية الول, وهذا إنا يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية ف ابتداء السلم إنا كانت ندبا
 حت نسخت, فأما من يقول: إنا كانت واجبة وهو الظاهر من سياق اَلية, فيتعي أن تكون منسوخة

 بآية الياث كما قاله أكثر الفسرين والعتبين من الفقهاء, فإن وجوب الوصية للوالدين والقربي
 الوارثي منسوخ بالجاع, بل منهي عنه للحديث التقدم »إن ال قد أعطى كل ذي حق حقه فل وصية
 لوارث« فآية الياث حكم مستقل ووجوب من عند ال لهل الفروض والعصبات, يرفع با حكم هذه

 بالكلية, بقي القارب الذين ل مياث لم يستحب له أن يوصي لم من الثلث استئناسا بآية الوصية
 وشولا, ولا ثبت ف الصحيحي عن ابن عمر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما حق امرىء

 مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتي إل ووصيته مكتوبة عنده« قال ابن عمر : ما مرت علّي ليلة منذ
 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ذلك إل وعندي وصيت واَليات والحاديث بالمر بّب
 القارب والحسان إليهم كثية جدا, وقال عبد بن حيد ف مسنده: أخبنا عبد ال عن مبارك بن

 حسان, عن نافع قال: قال عبد ال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: يقول ال تعال: يا بن آدم
 ثنتان ل يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا ف مالك حي أخذت بكظمك َلطهرك به وأزكيك,
 وصلة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك« وقوله }إن ترك خيا{ أي ماًل, قاله ابن عباس وماهد وعطاء

 وسعيد بن جبي وأبو العالية وعطية العوف والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة
 وغيهم, ث منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل الال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال: إنا يوصي
 إذا ترك ماًل جليًل, ث اختلفوا ف مقداره, فقال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عبد ال بن يزيد القري,
 أخبنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه, قال: قيل لعلي رضي ال عنه: إن رجًل من قريش قد مات
 وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ول يوص ؟ قال: ليس بشيء إنا قال ال }إن ترك خيا{ وقال أيضا:
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 وحدثنا هارون بن إسحاق المدان, حدثنا عبده يعن ابن سليمان, عن هشام بن عروة عن أبيه: إن عليا
 دخل على رجل من قومه يعوده, فقال له: أوِص ؟ فقال له علي: إنا قال ال }إن ترك خيا الوصية{
 إنا ترك شيئا يسيا فاتركهلوالدك, وقال الاكم: إن أبان حدثن عن عكرمة عن ابن عباس }إن ترك
 خيا{ قال ابن عباس: من ل يترك ستي دينارا ل يترك خيا, قال الاكم: قال طاوس: ل يترك خيا

 من ل يترك ثاني دينارا, وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. وقوله }بالعروف{ أي بالرفق
 والحسان, كما قال ابن أب حات: حدثنا السن بن أحد, حدثنا إبراهيم بن عبد ال بن بشار, حدثن
 سرور بن الغية عن عباد بن منصور عن السن قوله }كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت{ فقال:
 نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الوت بالعروف غي النكر, والراد بالعروف أن

 يوصي لقربيه وصية ل تحف بورثته من غي إسراف ول تقتي, كما ثبت ف الصحيحي أن سعدا قال:
 يا رسول ال, إن ل ماًل ول يرثن إل ابنة ل, أفأوصي بثلثي مال ؟ قال: »ل« قال: فبالشطر ؟ قال

 »ل« قال: فالثلث ؟ قال »الثلث والثلث كثي, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خي من أن تدعهم عالة
 يكففون الناس«, وف صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إل الربع, فإن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »الثلث والثلث كثي«وروى المام أحد عن أب سعيد مول بن
 هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سعت حنظلة بن جذي بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم ف

 حجره بائة من البل, فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال حنيفة: إن
 أوصيت ليتيم ل بائة من البل كنا نسميها الطية, فقال: النب صلى ال عليه وسلم »ل ل ل, الصدقة

 خس وإل فعشر وإل فخمس عشرة وإل فعشرون وإل فخمس وعشرين وإل فثلثون وإل فخمس
وثلثون فإن كثرت فأربعون« وذكر الديث بطوله.

   وقوله }فمن بدله بعد ما سعته فإنا إثه على الذين يبدلونه إن ال سيع عليم{ يقول تعال: فمن بّدل
 الوصية وحرفها, فغي حكمها وزاد فيها أو نقص, ويدخل ف ذلك الكتمان لا بطريق الول }فإنا إثه
 على الذين يبدلونه{ قال ابن عباس وغي واحد: وقد وقع أجر اليت على ال, وتعلق الث بالذين بدلوا

 ذلك }إن ال سيع عليم{ أي قد اطلع على ما أوصى به اليت وهو عليم بذلك وبا بّدله الوصى إليهم,
 وقوله تعال: }فمن خاف من موص جنفا أو إثا{ قال ابن عباس وأبو العالية وماهد والضحاك والربيع
 بن أنس والسدي: النف الطأ, وهذا يشمل أنواع الطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة, كما
 إذا أوصى ببيعة الشيء الفلن ماباة أو أوصى لبن ابنته ليزيدها أو نو ذلك من الوسائل, إما مطئا غي

 عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غي تبصر, أو متعمدا آثا ف ذلك, فللوصي والالة هذه, أن يصلح
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 القضية ويعدل ف الوصية على الوجه الشرعي, ويعدل عن الذي أوصى به اليت إل ما هو أقرب الشياء
 إليه وأشبه المور به جعا بي مقصود الوصي والطريق الشرعي, وهذا الصلح والتوفيق, ليس من

 التبديل ف شيء, ولذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك, ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل, وال
 أعلم, وقد قال ابن أب حات: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة, أخبن أب عن الوزاعي, قال

 الزهري: حدثن عروة عن عائشة عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال »يرد من صدقة الانف ف حياته
 ما يرد من وصية الجنف عند موته« وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به,
 قال ابن أب حات: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد, وهذا الكلم إنا هو عن عروة فقط, وقد رواه الوليد
 بن مسلم عن الوزاعي فلم ياوز به عروة, وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم,

 حدثنا إبراهيم بن يوسف, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا عمر بن الغية عن داود بن أب هند, عن
 عكرمة, عن ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »النف ف الوصية من الكبائر« وهذا ف

 رفعه أيضا نظر, وأحسن ما ورد ف هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر أشعث بن عبد ال, عن
 شهر بن حوشب, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن الرجل ليعمل بعمل

 أهل الي سبعي سنة, فإذا أوصى حاف ف وصيته, فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل
 بعمل الشر سبعي سنة, فيعدل ف وصيته, فيختم له بي عمله, فيدخل النة« قال أبو هريرة: اقرؤوا إن

شئتم }تلك حدود ال فل تعتدوها{ اَلية.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الّصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اّلِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعّلُكْم َتّتُقوَن *  َأّياما
 ّمْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم ّمِريضا َأْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّمْن َأّياٍم ُأَخَر َوَعَلى اّلِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم

ِمْسِكٍي َفَمن َتَطّوَع َخْيرا َفُهَو َخْيٌر ّلُه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر ّلُكْم ِإن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن 

    يقول تعال ماطبا للمؤمني من هذه اَلية, وآمرا لم بالصيام وهو المساك عن الطعام والشراب
 والوقاع, بنية خالصة ل عز وجل لا فيه من زكاة النفوس وطهارتا وتنقيتها من الخلط الردئية

 والخلق الرذيلة, وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة, وليجتهد
 هؤلء ف أداء هذا الفرض أكمل ما فعله أولئك, كما قال تعال: }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو
 شاء ال لعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا اليات{ اَلية, ولذا قال ههنا }يا أيها
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 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{ لن الصوم فيه تزكية
 للبدن وتضييق لسالك الشيطان, ولذا ثبت ف الصحيحي »يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

 فليتزوج ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء« ث بي مقدار الصوم وأنه ليس ف كل يوم, لئل
 يشق على النفوس فتضعف عن حله وأدائه بل ف أيام معدودات. وقد كان هذا ف ابتداء السلم,
 يصومون من كل شهر ثلثة أيام, ث نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأت بيانه. وقد روي أن

 الصيام كان أوًل كما كان عليه المم قبلنا من كل شهر ثلثة أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس
 وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد: ل يزل هذا مشروعا من زمان نوح إل أن نسخ ال ذلك

 بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن السن البصري }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
 كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات{ فقال: نعم, وال لقد كتب الصيام

 على كل أمة قد خلت, كما كتبه علينا شهرا كامًل وأياما معدودات عددا معلوما, وروي عن السدي
 نوه. وروى ابن أب حات من حديث أب عبد الرحن القري, حدثن سعيد بن أب أيوب, حدثن عبد
 ال بن الوليد عن أب الربيع رجل من أهل الدينة, عن عبد ال بن عمر, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: »صيام رمضان كتبه ال على المم قبلكم« ف حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال 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 صلى أحدهم العتمة ونام, حرم عليه الطعام والشراب والنساء

 إل مثلها, قال ابن أب العالية وعبد الرحن بن أب ليلى وماهد وسعيد بن جبي ومقاتل بن حيان والربيع
 بن أنس وعطاء والراسان نو ذلك, وقال عطاء الراسان عن ابن عباس }كما كتب على الذين من

 قبلكم{ يعن بذلك أهل الكتاب, وروي عن الشعب والسدي وعطاء الراسان مثله, ث بي حكم
 الصيام على ما كان عليه المر ف ابتداء السلم فقال }فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من

 أيام أخر{ أي الريض والسافر ل يصومان ف حال الرض والسفر, لا ف ذلك من الشقة عليهما بل
 يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر, وأما الصحيح القيم الذي يطيق الصيام فقد كان ميا بي
 الصيام وبي الطعام, إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا, فإن أطعم أكثر من

 مسكي عن كل يوم فهو خي, وإن صام فهو أفضل من الطعام, قاله ابن مسعود وابن عباس وماهد
 وطاوس ومقاتل بن حيان وغيهم من السلف, ولذا قال تعال: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

مسكي فمن تطوع خيا فهو خي له وأن تصوموا خي لكم إن كنتم تعلمون{.
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   وقال المام أحد: حدثنا أبو النضر, حدثنا السعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحن بن أب ليلى
 عن معاذ بن جبل رضي ال عنه, قال: أحيلت الصلة ثلثة أحوال, وأحيل الصيام ثلثة أحوال, فأما

 أحوال الصلة فإن النب صلى ال عليه وسلم, قدم الدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إل بيت القدس,
 ث إن ال عز وجل أنزل عليه: }قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها{ اَلية, فوجهه

 ال إل مكة هذا حول, قال: وكانوا يتمعون للصلة ويؤذن با بعضهم بعضا, حت نقسوا أو كادوا
 ينقسون, ث إن رجًل من النصار يقال له عبد ال بن زيد بن عبد ربه أتى رسول ال صلى ال عليه

 وسلم فقال: يا رسول ال, إن رأيت فيما يرى النائم, ولو قلت إن ل أكن نائما لصدقت, إن بينا أنا
 بي النائم واليقظان إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة, فقال: ال أكب ال أكب,

 أشهد أن ل إله إل ال ـ مثن ـ حت فرغ من الذان, ث أمهل ساعة ث قال مثل الذي قال غي أنه يزيد
 ف ذلك قد قامت الصلة مرتي قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »علمها بلًل فليؤذن با« فكان

 بلل أول من أذن با, قال: وجاء عمر بن الطاب رضي ال عنه فقال: يا رسول ال, قد طاف ب مثل
 الذي طاف به, غي أنه سبقن فهذان حالن, قال: وكانوا يأتون الصلة سبقهم النب صلى ال عليه
 وسلم ببعضها, فكان الرجل يشي إل الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول: واحدة أو اثنتي فيصليهما, ث

 يدخل مع القوم ف صلتم, قال: فجاء معاذ فقال: ل أجده على حال أبدا إل كنت عليها, ث قضيت
 ما سبقن, قال: فجاء وقد سبقه النب صلى ال عليه وسلم ببعضها, قال: فثبت معه فلما قضى رسول ال

 صلى ال عليه وسلم قام فقضى, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إنه قد سن لكم معاذ فهكذا
 فاصنعوه« فهذه ثلثة أحوال, وأما أحوال الصيام فإن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قدم الدينة فجعل

 يصوم من كل شهر ثلثة أيام وصام عاشوراء, ث إن ال فرض عليه الصيام, وأنزل ال تعال: }يا أيها
 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم{ إل قوله }وعلى الذين يطيقونه فدية
 طعام مسكي{ فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا, فأجزأ ذلك عنه, ث إن ال عز وجل أنزل

 اَلية اَلخرى }شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{ إل قوله }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ فأثبت
 ال صيامه على القيم الصحيح, ورخص فيه للمريض والسافر, وثبت الطعام للكبي الذي ليستطيع

 الصيام, فهذان حالن, قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما ل يناموا, فإذا ناموا امتنعوا, ث
 إن رجًل من النصار يقال له صرمة, كان يعمل صائما حت أمسى فجاء إل أهله فصلى العشاء ث نام,
 فلم يأكل ول يشرب حت أصبح فأصبح صائما, فرآه رسول ال وقد جهد جهدا شديدا, فقال »ما ل

 أراك قد جهدت جهدا شديدا ؟« قال: يا رسول ال, إن عملت أمس فجئت حي جئت, فألقيت
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 نفسي فنمت, فأصبحت صائما, قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النب صلى ال
 عليه وسلم فذكر له ذلك, فأنزل ال عز وجل: }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إل نسائكم ـ إل قوله

 ـ ث أتوا الصيام إل الليل{ وأخرجه أبو داود ف سننه, والاكم ف مستدركه من حديث السعودي به,
 وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنا قالت: كان عاشوراء يصام,
 فما نزل فرض رمضان, كان من شاء صام ومن شاء أفطر, وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود

مثله.
   وقوله تعال: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي{ كما قال معاذ رضي ال عنه: كان ف ابتداء
 المر من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا, وهكذا روى البخاري عن سلمة بن

 الكوع أنه قال لا نزلت }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي{: كان من أراد أن يفطر يفادي حت
 نزلت اَلية الت بعدها فنسختها, وروي أيضا من حديث عبيد ال عن نافع عن ابن عمر قال: هي

 منسوخة, وقال السدي عن مرة عن عبد ال, قال لا نزلت هذه اَلية }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
 مسكي{ قال: يقول }وعلى الذين يطيقونه{ أي يتجشمونه, قال عبد ال: فكان من شاء صام, ومن

 شاء أفطر وأطعم مسكينا }فمن تطوع{ يقول: أطعم مسكينا آخر }فهو خي له وأن تصوموا خي
 لكم{ فكانوا كذلك حت نسختها }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ وقال البخاري أيضا: أخبنا

 إسحاق, حدثنا روح, حدثنا زكريا بن إسحاق, حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء: سع ابن عباس: يقرأ
 }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي{ قال ابن عباس: ليست منسوخة, هو الشيخ الكبي والرأة
 الكبية يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا, وهكذا روى غي واحد عن سعيد بن
 جبي عن ابن عباس نوه, وقال أبو بكر بن أب شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن

 سوار, عن عكرمة عن ابن عباس, قال: نزلت هذه اَلية }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي{ ف
 الشيخ الكبي الذي ل يطيق الصوم, ث ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا, وقال الافظ

 أبو بكر بن مردويه: حدثنا ممد بن أحد, حدثنا السي بن برام الخزومي, حدثنا وهب بن بقية,
 حدثنا خالد بن عبد ال عن ابن أب ليلى, قال: دخلت على عطاء ف رمضان وهو يأكل, فقال: قال ابن
 عباس: نزلت هذه اَلية }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي{ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر

 وأطعم مسكينا ث نسخت الول إل الكبي الفان إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر ـ فحاصل
 المر أن النسخ ثابت ف حق الصحيح القيم بإياب الصيام عليه بقوله }فمن شهد منكم الشهر

 فليصمه{ وأما الشيخ الفان الرم الذي ل يستطيع الصيام, فله أن يفطر ولقضاء عليه, لنه ليست له
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 حال يصي إليها يتمكن فيها من القضاء, ولكن هل يب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا
 كان ذا جدة ؟ فيه قولن للعلماء: أحدها ل يب عليه إطعام لنه ضعيف عنه لسنه, فلم يب عليه فدية
 كالصب, لن ال ل يكلف نفسا إل وسعها وهو أحد قول الشافعي: والثان, وهو الصحيح وعليه أكثر

 العلماء, أنه يب عليه فدية عن كل يوم, كما فسره ابن عباس وغيه من السلف على قراءة من قرأ
 }وعلى الذين يطيقونه{ أي يتجشمونه, كما قاله ابن مسعود وغيه, هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما
 الشيخ الكبي إذا ل يطق الصيام, فقد أطعم أنس بعد ما كب عاما أو عامي عن كل يوم, مسكينا, خبزا
 ولما وأفطر, وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الافظ أبو يعلى الوصلي ف مسنده فقال: حدثنا عبد
 ال بن معاذ, حدثنا أب, حدثنا عمران عن أيوب بن أب تيمة, قال: ضعف أنس عن الصوم, فصنع جفنة

 من ثريد, فدعا ثلثي مسكينا فأطعمهم, ورواه عبد بن حيد عن روح بن عبادة, عن عمران وهو ابن
 ُحدير, عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بعناه, وما يلتحق

 بذا العن الامل والرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما, ففيهما خلف كثي بي العلماء, فمنهم
 من قال: يفطران ويفديان ويقضيان, وقيل: يفديان فقط ول قضاء, وقيل يب القضاء بل فدية, وقيل:

 يفطران ول فدية ولقضاء, وقد بسطنا هذه السألة مستقصاة ف كتاب الصيام الذي أفردناه, و ل المد
والنة.

 ** َشْهُر َرَمَضاَن اّلِذَي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ّللّناِس َوَبّيَناٍت ّمَن اْلُهَدَى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الّشْهَر
 َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريضا َأْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّمْن َأّياٍم ُأَخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر

َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعّدَة َوِلُتَكّبُروْا الّلَه َعَلَى َما َهَداُكْم َوَلَعّلُكْم َتْشُكُروَن 
    يدح تعال شهر الصيام من بي سائر الشهور بأن اخناره من بينهن لنزال القرآن العظيم, وكما

 اختصه بذلك قد ورد الديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب اللية تنل فيه على النبياء, قال المام
 أحد بن حنبل رحه ال: حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم, حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة, عن أب
 الليح, عن واثلة يعن ابن السقع: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »أنزلت صحف إبراهيم ف

 أول ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضي من رمضان, والنيل لثلث عشرة خلت من
 رمضان, وأنزل ال القرآن »لربع وعشرين خلت من رمضان« وقد روي من حديث جابر بن عبد ال
 وفيه: أن الزبور أنزل لثنت عشرة خلت من رمضان, والنيل لثمان عشرة, والباقي كما تقدم, رواه
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 ابن مردويه, وأما الصحف والتوراة والزبور والنيل, فنل كل منها على النب الذي أنزل عليه جلة
 واحدة, وأما القرآن فإنا نزل جلة واحدة إل بيت العزة من السماء الدنيا, وكان ذلك ف شهر رمضان
 ف ليلة القدر منه, كما قال تعال: }إنا أنزلناه ف ليلة القدر{ وقال }إنا أنزلناه ف ليلة مباركة{ ث نزل

 بعده مفرقا بسب الوقائع على رسول ال صلى ال عليه وسلم, هكذا روي من غي وجه عن ابن
 عباس, كما قال إسرائيل عن السدي, عن ممد بن أب الجالد, عن مقسم, عن ابن عباس: أنه سأل

 عطية بن السود فقال: وقع ف قلب الشك, قول ال تعال: }شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{ وقوله
 }إنا انزلناه ف ليلة مباركة{ وقوله: }إنا أنزلناه ف ليلة القدر{ وقد أنزل ف شوال, وف ذي القعدة, وف

 ذي الجة, وف الحرم وصفر وشهر ربيع, فقال ابن عباس: إنه أنزل ف رمضان ف ليلة القدر وف ليلة
 مباركة جلة واحدة, ث أنزل على مواقع النجوم ترتيًل ف الشهورواليام, رواه ابن أب حات وابن مردويه

 وهذا لفظه, وف رواية سعيد بن جبي عن ابن عباس قال, أنزل القرآن ف النصف من شهر رمضان إل
 ساء الدنيا, فجعل ف بيت العزة, ث أنزل على رسول ال صلى ال عليه وسلم ف عشرين سنة لواب

 كلم الناس, وف رواية عكرمة عن ابن عباس, قال: نزل القرآن ف شهر رمضان ف ليلة القدر, على هذه
 السماء الدنيا جلة واحدة, وكان ال يدث لنبيه ما يشاء ول ييء الشركون بثل ياصمون به إل

 جاءهم ال بوابه, وذلك قوله: }وقال الذين كفروا لول أنزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثبت به
 فؤادك ورتلناه ترتيًل ول يأتونك بثل إل جئناك بالق وأحسن تفسيا{ وقوله: }هدى للناس وبينات

 من الدى والفرقان{ هذا مدح للقرآن الذي أنزله ال هدى لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه
 }وبينات{ أي دلئل وحجج بينة واضحة جلية لن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الدى
 الناف للضلل, والرشد الخالف للغي, ومفرقا بي الق والباطل واللل والرام, وقد روي عن بعض

 السلف: أنه كره أن يقال إل شهر رمضان, ول يقال رمضان, قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا ممد
 بن بكار بن الريان, حدثنا ابو معشر عن ممد بن كعب القرظي وسعيد هو القبي عن أب هريرة قال:
 ل تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أساء ال تعال ولكن قولواشهر رمضان ـ قال ابن أب حات وقد
 روي عن ماهد وممد بن كعب نو ذلك, ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت, )قلت( أبو معشر هو

 نيح بن عبد الرحن الدن إمام الغازي والسي, ولكن فيه ضعف, وقد رواه ابنه ممد عنه فجعله
 مرفوعا عن أب هريرة, وقد أنكره عليه الافظ ابن عدي, وهو جدير بالنكار, فإنه متروك, وقد وهم

 ف رفع هذا الديث, وقد انتصر البخاري رحه ال ف كتابه لذا فقال: باب يقال رمضان وساق
 أحاديث ف ذلك منها »من صام رمضان إيانا واحتسابا, غفر له ما تقدم من ذنبه« ونو ذلك, وقوله:
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 }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ هذا إياب حتم على من شهد استهلل الشهر, أي كان مقيما ف
 البلد حي دخل شهر رمضان, وهو صحيح ف بدنه أن يصوم ل مالة, ونسخت هذه اَلية الباحة

 التقدمة لن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكي عن كل يوم كما تقدم بيانه, ولا حّتم
 الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء, فقال }ومن كان مريضا أو على

 سفر فعدة من أيام أخر{ معناه: ومن كان به مرض ف بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه, أو كان على
 سفر, أي ف حالة السفر, فله أن يفطر, فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره ف السفر من اليام, ولذا قال
 }يريد ال بكم اليسر ول يريد بكم العسر{ اي إنا رخص لكم ف الفطر ف حال الرض والسفر مع

تتمه ف حق القيم الصحيح تيسيا عليكم ورحة بكم.
   وههنا مسائل تتعلق بذه اَلية )إحداها( أنه قد ذهب طائفة من السلف إل أن من كان مقيما ف أول

 الشهر ث سافر ف أثنائه, فليس له الفطار بعذر السفر والالة هذه لقوله }فمن شهد منكم الشهر
 فليصمه{ وإنا يباح الفطار لسافر استهل الشهر وهو مسافر, وهذا القول غريب, نقله أبو ممد بن

 حزم ف كتابه الحلى عن جاعة من الصحابة والتابعي, وفيما حكاه عنهم نظر, وال أعلم, فإنه قد ثبت
 السنة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه خرج ف شهر رمضان لغزوة الفتح, فسار حت بلغ الكديد
 ث أفطر, وأمر الناس بالفطر, أخرجه صاحبا الصحيح. )الثانية( ذهب آخرون من الصحابة والتابعي إل

 وجوب الفطار ف السفر لقوله }فعدة من أيام أخر{ والصحيح قول المهور أن المر ف ذلك على
 التخيي وليس بتم, لنم كانوا يرجون مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف شهر رمضان, قال: فمنا
 الصائم ومنا الفطر, فلم يعب الصائم على الفطر, ول الفطر على الصائم, فلو كان الفطار هو الواجب
 لنكر عليهم الصيام, بل الذي ثبت من فعل رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه كان ف مثل هذه الالة
 صائما لا ثبت ف الصحيحي عن أب الدرداء, قال: خرجنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف شهر
 رمضان ف حر شديد حت إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الر وما فينا صائم إل رسول

 ال صلى ال عليه وسلم وعبد ال بن رواحة.)الثالثة( قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام ف السفر أفضل
 من الفطار لفعل النب صلى ال عليه وسلم كما تقدم, وقالت طائفة. بل الفطار أفضل أخذا بالرخصة
 ولا ثبت عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه سئل عن الصوم ف السفر, فقال: »من أفطر فحسن,

 ومن صام فل جناح عليه« وقال ف حديث آخر »عليكم برخصة ال الت رخص لكم« وقالت طائفة:
 ها سواء لديث عائشة أن حزة بن عمرو والسلمي قال: يا رسول ال, إن كثي الصيام أفأصوم ف
 السفر ؟ فقال»إن شئت فصم, وإن شئت فأفطر« وهو ف الصحيحي, وقيل: إن شق الصيام فالفطار
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 أفضل, لديث جابر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم رأى رجًل قد ظلل عليه فقال: »ما هذا« ؟
 قالوا: صائم, فقال »ليس من الب الصيام ف السفر« أخرجاه, فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر

 مكروه إليه, فهذا يتعي عليه الفطار, ويرم عليه الصيام, والالة هذه لا جاء ف مسند المام أحد
 وغيه عن ابن عمر وجابر وغيها: من ل يقبل رخصة ال كان عليه من الث مثل جبال عرفة. )الرابعة(

 القضاء هل يب متتابعا أو يوز فيه التفريق فيه قولن: )أحدها( أنه يب التتابع لن القضاء يكى
 الداء. )والثان( ل يب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع, وهذا قول جهور السلف واللف, وعليه

 ثبتت الدلئل لن التتابع إنا وجب ف الشهر لضرورة أدائه ف الشهر, فأما بعد انقضاء رمضان, فالراد
 صيام أيام عدة ما أفطر, ولذا قال تعال: }فعدة من أيام أخر{ ث قال تعال: }يريد ال بكم اليسر ول

 يريد بكم العسر{ قال المام أحد: حدثنا أبو سلمة الزاعي, حدثنا ابن هلل عن حيد بن هلل
 العدوي, عن أب قتادة عن العراب الذي سع النب صلى ال عليه وسلم يقول »إن خي دينكم أيسره,

 إن خي دينكم أيسره« وقال أحد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون, أخبنا عاصم بن هلل, حدثنا عامر بن
 عروة الفقيمي, حدثن أب عروة, قال: كنا ننتظر النب صلى ال عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوء
 أو غسل, فصلى, فلما قضى الصلة جعل الناس يسألونه: علينا حرج ف كذا؟ فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »إن دين ال ف يسر« ـ ثلثا يقولا ـ ورواه المام أبو بكر بن مردويه ف تفسي هذه اَلية

 من حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلل به وقال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر حدثنا
 شعبة قال: حدثنا أبو التياح سعت أنس بن مالك يقول: إن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:

 »يسروا ول تعسروا وسكنوا وتنفروا« أخرجاه ف الصحيحي وف الصحيحي أيضا أن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم قال لعاذ وأب موسى حي بعثهما إل اليمن »بّشرا ول تنّفرا ويّسرا ول تعّسرا وتطاوعا

 ول تتلفا« وف السنن والسانيد أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »بعثت بالنيفية السمحة«
 وقال الافظ أبو بكر مردويه وتفسيه: حدثنا عبد ال بن اسحاق بن إبراهيم حدثنا يي بن أب طالب

 حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا أبو مسعود الريري عن عبد ال بن شقيق, عن مجن بن الدرع:
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم رأى رجًل يصلي فتراءاه ببصره ساعة, فقال »أتراه يصلي صادقا ؟«
 قال: قلت يا رسول ال, هذا أكثر أهل الدينة صلة, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل تسمعه
 فتهلكه« وقال »إن ال إنا أراد بذه المة اليسر ول يرد بم العسر« ومعن قوله }يريد ال بكم اليسر

 ول يريد بكم العسر ولتكملوا العدة{ أي إنا أرخص لكم ف الفطار للمرض والسفر ونوها من
 العذار لرادته بكم اليسر وإنا أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم, وقوله: }ولتكبوا ال على ما
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 هداكم{ أي ولتذكروا ال عند انقضاء عبادتكم, كما قال: }فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا ال
 كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا{ وقال }فإذا قضيت الصلة فانتشروا ف الرض وابتغوا من فضل ال
 واذكروا ال كثيا لعلكم تفلحون{ وقال }فسبح بمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب * ومن
 الليل فسبحه وأدبار السجود{ ولذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبي بعد الصلوات
 الكتوبات, وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلة رسول ال صلى ال عليه وسلم إل بالتكبي,

 ولذا أخذ كثي من العلماء مشروعية التكبي ف عيد الفطر من هذه اَلية: }ولتكملوا العدة ولتكبوا ال
 على ما هداكم{ حت ذهب داود بن علي الصبهان الظاهري إل وجوبه ف عيد الفطر لظاهر المر ف

 قوله: }ولتكبوا ال على ما هداكم{ وف مقابلته مذهب أب حنيفة رحه ال أنه ل يشرع التكبي ف
 عيد الفطر, والباقون على استحبابه على اختلف ف تفاصيل بعض الفروع بينهم, وقوله: }ولعلكم

 تشكرون{ أي إذا قمتم با أمركم ال من طاعته بأداء فرائضه وترك مارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن
تكونوا من الشاكرين بذلك.

 ** َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعّني َفِإّني َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الّداِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعّلُهْم
َيْرُشُدوَن 

    قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا يي بن الغية أخبنا جرير عن عبدة بن أب برزة السجستان,
 عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيي عن أبيه عن جده, أن أعرابيا قال: يا رسول ال

 صلى ال عليه وسلم, أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النب صلى ال عليه وسلم فأنزل ال:
 }وإذا سألك عبادي عن فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاِن{ إذا أمرتم أن يدعون فدعون

 استجبت, ورواه ابن جرير عن ممد بن حيد الرازي, عن جرير به, ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ
 الصبهان من حديث ممد بن أب حيد عن جرير به, وقال عبد الرزاق أخبنا جعفر بن سليمان عن

 عوف عن السن قال سأل أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم أين ربنا ؟ فأنزل ال عز وجل
 }وإذا سألك عبادي عن فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاِن{ الية وقال ابن جريج عن عطاء أنه
 بلغه لا نزلت }وقال ربكم ادعون أستجب لكم{ قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنلت }وإذا

 سألك عبادي عن فإن قريب أجيب دعوة الداِع إذا دعاِن{ وقال المام أحد: حدثنا عبد الوهاب بن
 عبد الجيد الثقفي, حدثنا خالد الذاء عن أب عثمان النهدي, عن أب موسى الشعري, قال: كنا مع
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 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف غزوة, فجعلنا ل نصعد شرفا ول نعلو شرفا ول نبط واديا, إل رفعنا
 أصواتنا بالتكبي, قال: فدنا منا, فقال »يا أيها الناس, اربعوا على أنفسكم, فإنكم ل تدعون أصم ول

 غائبا, إنا تدعون سيعا بصيا, إن الذي تدعون أقرب إل أحدكم من عنق راحلته, يا عبد ال بن قيس,
 أل أعلمك كلمة من كنوز النة ؟ ل حول ول قوة إل بال« أخرجاه ف الصحيحي وبقية الماعة من

 حديث أب عثمان النهدي واسه عبد الرحن بن ُمِل عنه بنحوه, وقال المام أحد: حدثنا سليمان بن
 داود, حدثنا شعبة, حدثنا قتادة عن أنس رضي ال عنه: أن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »يقول ال

 تعال أنا عند ظن عبدي ب وأنا معه إذا دعان« وقال المام أحد حدثنا علي بن إسحاق, أنبأنا عبد ال,
 أنبأنا عبد الرحن بن يزيد بن جابر, حدثنا إساعيل بن عبيد ال عن كرية بنت خشخاش الزنية, قالت:
 حدثنا أبو هريرة أنه سع رسول ال صلى ال عليه وسلم, يقول: »قال ال تعال أنا مع عبدي ما ذكرن
 وتركت ب شفتاه«. )قلت( وهذا كقوله تعال: }إن ال مع الذين اتقوا والذين هم مسنون{, وقوله
 لوسى وهارون عليهما السلم }إنن معكما أسع وأرى{ والراد من هذا أنه تعال ل ييب دعاء داع,

 ول يشغله عنه شيء, بل هو سيع الدعاء, ففيه ترغيب ف الدعاء, وأنه ل يضيع لديه تعال, كماقال
 المام أحد: حدثنا يزيد, حدثنا رجل: أنه سع أبا عثمان النهدي, يدث عن سلمان يعن الفارسي

 رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: »إن ال تعال ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه
 يسأله فيهما خيا فيدها خائبتي« ـ قال يزيد: سوا ل هذا الرجل, فقالوا: جعفر بن ميمون ـ وقد

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الناط به, وقال الترمذي:
 حسن غريب, ورواه بعضهم ول يرفعه, قال الشيخ الافظ أبو الجاج الزي رحه ال ف أطرافه, وتابعه
 أبو هام ممد بن الزبرقان عن سليمان التيمي, عن أب عثمان النهدي به, وقال المام أحد أيضا: حدثنا
 أبو عامر, حدثنا علي بن دؤاد أب التوكل الناجي عن أب سعيد: أن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ما

 من مسلم يدعو ال عز وجل بدعوة ليس فيها إث ول قطيعة رحم, إل أعطاه ال با إحدى ثلث
 خصال: إما أن يعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له ف الخرى, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها«
 قالوا: إذا نكثر ؟ قال: »ال أكثر«, وقال عبد ال بن المام أحد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج,

 أنبأنا ممد بن يوسف, حدثنا ابن ثوبان عن أبيه, عن مكحول, عن جبي بن نفي: أن عبادة بن
 الصامت, حدثهم: أن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ما على ظهر الرض من رجل مسلم يدعو ال
 عز وجل بدعوة إل آتاه ال إياها, أو كف عنه من السوء مثلها ما ل يدع بإث أو قطيعة رحم« ورواه
 الترمذي عن عبد ال بن عبد الرحن الدارمي, عن ممد بن يوسف الفرياب, عن ابن ثوبان وهو عبد
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 الرحن بن ثابت بن ثوبان به, وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وقال المام مالك عن ابن
 شهاب, عن أب عبيد مول ابن أزهر, عن أب هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال

 »يستجاب لحدكم مال يعجل, يقول دعوت فلم يستجب ل« أخرجاه ف الصحيحي من حديث
 مالك به, وهذا لفظ البخاري رحه ال وأثابه النة, وقال مسلم ف صحيحه: حدثن أبو الطاهر, حدثنا

 ابن وهب, أخبن معاوية بن صال عن ربيعة بن يزيد, عن أب إدريس الولن, عن أب هريرة, عن النب
 صلى ال عليه وسلم, أنه قال »ل يزال يستجاب للعبد مال يدع بإث أو قطيعة رحم مال يستعجل »قيل:
 يا رسول ال, وما الستعجال ؟ قال »يقول قد دعوت وقد دعوت, فلم أر يستجاب ل, فيستحسر عند

 ذلك ويدع الدعاء« وقال المام أحد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا أبو هلل عن قتادة, عن أنس, أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ل يزال العبد بي مال يستعجل« قالوا: وكيف يستعجل ؟ قال:

 »يقول قد دعوت رب فلم يستجب ل«, وقال المام أبو جعفر الطبي ف تفسيه: حدثن يونس بن
 عبد العلى, حدثنا ابن وهب, حدثن أبو صخر: أن يزيد بن عبد ال بن قسيط حدثه عن عروة بن

 الزبي, عن عائشة رضي ال عنها, أنا قالت: ما من عبد مؤمن يدعو ال بدعوة فتذهب حت تعجل له ف
 الدنيا أو تدخر له ف اَلخرة إذا ل يعجل أو يقنط, قال عروة: قلت: يا أماه كيف عجلته وقنوطه ؟
 قالت: يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب. قال ابن قسيط: وسعت سعيد بن السيب يقول

 كقول عائشة سواء, وقال المام أحد: حدثنا حسن, حدثنا ابن ليعة, حدثنا بكر بن عمرو عن أب عبد
 الرحن البلَى عن عبد ال بن عمرو: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »القلوب أوعية, وبعضها
 أوعى من بعض, فإذا سألتم ال أيها الناس, فاسألوه وأنتم موقنون بالجابة, فإنه ل يستجيب لعبد دعاه
 عن ظهر قلب غافل« وقال ابن مردويه: حدثنا ممد بن إسحاق بن أيوب, حدثنا إسحاق بن إبراهيم
 ابن أب نافع بن معد يكرب ببغداد, حدثن بن أب نافع بن معد يكرب, قال: كنت أنا وعائشة سألت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم عن آية }أجيب دعوة الداِع إذا دعاِن{ قال: »يا رب مسألة عائشة«
 فهبط جبيل فقال »ال يقرؤك السلم هذا عبدي الصال بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول

 لبيك فأقضي حاجته« وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردويه من حديث الكلب عن أب
 صال, عن ابن عباس, حدثن جابر بن عبد ال: أن النب صلى ال عليه وسلم قرأ: }وإذا سألك عبادي

 عن فإن قريب أجيب دعوة الداِع إذا دعاِن{ اَلية, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: }اللهم أمرت
 بالدعاء وتوكلت بالجابة, لبيك اللهم لبيك, لبيك ل شريك لك, لبيك إن المد والنعمة لك واللك ل
 شريك لك, أشهد أنك فرد أحد صمد ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد, وأشهد أن وعدك حق,
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 ولقاءك حق, والنة حق, والنار حق, والساعة آتية ل ريب فيها, وأنت تبعث من ف القبور«. وقال
 الافظ أبو بكر البزار: وحدثنا السن بن يي الزدي وممد بن يي القطعي, قال: حدثنا الجاج بن

 منهال, حدثنا صال الدي عن السن, عن أنس, عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »يقول ال تعال يا
 ابن آدم واحدة لك واحدة ل وواحدة فيما بين وبينك, فأما الت ل فتعبدن ل تشرك ب شيئا وأما الت
 لك فما عملت من شيء وفيتكه وأما الذي بين وبينك, فمنك الدعاء وعلي الجابة«, وف ذكره تعال
 هذه اَلية الباعثة على الدعاء متخللة بي أحكام الصيام, إرشاد إل اجتهاد ف الدعاء عند إكمال العدة,
 بل وعند كل فطر, كما رواه المام أبو داود الطيالسي ف مسنده: حدثنا أبو ممد الليكي عن عمرو,

 هو ابن شعيب بن ممد بن عبد ال بن عمرو, عن أبيه, عن جده عبد ال بن عمرو, قال: سعت رسول
 ال صلى ال عليه وسلم يقول: »للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة, فكان عبد ال بن عمرو إذا أفطر

 دعا أهله وولده ودعا, وقال أبو عبد ال ممد بن يزيد بن ماجه ف سننه: حدثنا هشام بن عمار,
 أخبناالوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد ال الدن, عن عبيد ال بن أب مليكة, عن عبد ال بن عمرو,

 قال: قال النب صلى ال عليه وسلم: »إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد« قال عبيد ال بن أب مليكة:
 سعت عبد ال بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إن أسألك برحتك الت وسعت كل شيء أن تغفر ل,

 وف مسند المام أحد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: »ثلثة ل ترد دعوتم: المام العادل, والصائم حت يفطر, ودعوة الظلوم, يرفعها ال دون

الغمام يوم القيامة وتفتح لا أبواب السماء, يقول بعزت لنصرنك ولو بعد حي«.

 ** ُأِحّل َلُكْم َلْيَلَة الّصَياِم الّرَفُث ِإَلَى ِنَسآِئُكْم ُهّن ِلَباٌس ّلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس ّلُهّن َعِلَم الّلُه َأّنُكْم ُكنُتْم َتْختاُنوَن
 َأْنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاَلَن َباِشُروُهّن َواْبَتُغوْا َما َكَتَب الّلُه َلُكْم َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحّتَى َيَتَبّيَن

 َلُكُم اْلَخْيُط الْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط الْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثّم َأِتّموْا الّصَياَم ِإَلى اّللْيِل َوَل ُتَباِشُروُهّن َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن
ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد الّلِه َفَل َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبّيُن الّلُه آَياِتِه ِللّناِس َلَعّلُهْم َيّتُقوَن 

    هذه رخصة من ال تعال للمسلمي, ورفع لا كان عليه المر ف ابتداء السلم, فإنه كان إذا أفطر
 أحدهم إنا يل له الكل والشرب والماع إل صلة العشاء أو ينام قبل ذلك, فمت نام أو صلى العشاء

 حرم عليه الطعام والشراب والماع إل الليلة القابلة, فوجدوا من ذلك مشقة كبية, والرفث هنا هو
 الماع, قاله ابن عباس وعطاء وماهد وسعيد بن جبي وطاوس وسال بن عبد ال وعمرو بن دينار
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 والسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الراسان ومقاتل بن حيان, وقوله
 }هن لباس لكم وأنتم لباس لن{ قال ابن عباس وماهد وسعيد بن جبي والسن وقتادة والسدي

 ومقاتل بن حيان: يعن هن سكن لكم وأنتم سكن لن, وقال الربيع بن أنس: هن لاف لكم وأنتم
 لاف لن, وحاصله: أن الرجل والرأة كل منهما يالط اَلخر وياسه ويضاجعه, فناسب أن يرخص لم

ف الجامعة ف ليل رمضان لئل يشق ذلك عليهم ويرجوا, قال الشاعر:
إذا ما الضجيع ثن جيدهاتداعت فكانت عليه لباسا

   وكان السبب ف نزول هذه اَلية كما تقدم ف حديث معاذ الطويل, وقال أبو إسحاق عن الباء بن
 عازب, كان أصحاب النب صلى ال عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر ل يأكل إل

 مثلها, وإن قيس بن صرمة النصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل ف أرضه, فلما حضر الفطار
 أتى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: ل, ولكن أنطلق فأطلب لك, فغلبته عينه فنام, وجاءت

 امرأته, فلما رأته نائما قالت: خيبة لك أنت ؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنب صلى ال
 عليه وسلم فنلت هذه اَلية }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إل نسائكم ـ إل قوله ـ وكلوا واشربوا
 حت يتبي لكم اليط البيض من اليط السود من الفجر{ ففرحوا با فرحا شديدا, ولفظ البخاري

 ههنا من طريق أب إسحاق سعت الباء, قال: لا نزل صوم رمضان كانوا ل يقربون النساء رمضان كله,
 وكان رجال يونون أنفسهم, فينل ال }علم ال أنكم كنتم تتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا

 عنكم{ وقال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس, قال: كان السلمون ف شهر رمضان إذا صلوا العشاء,
 حرم عليهم النساء والطعام إل مثلها من القابلة, ث إن أناسا من السلمي أصابوا من النساء والطعام ف

 شهر رمضان بعد العشاء, منهم عمر بن الطاب فشكوا ذلك إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فأنزل
 ال تعال: }علم ال أنكم كنتم تتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاَلن باشروهن{ اَلية, وكذا

 روى العوف عن ابن عباس, وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس, قال: إن الناس كانوا قبل
 أن ينل ف الصوم ما نزل فيهم, يأكلون ويشربون ويل لم شأن النساء, فإذا نام أحدهم ل يطعم ول
 يشرب ول يأت أهله حت يفطر من القابلة, فبلغنا أن عمر بن الطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم
 وقع على أهله, ث جاء إل النب صلى ال عليه وسلم فقال: أشكو إل ال وإليك الذي صنعت. قال:

 »وما صنعت« ؟ قال: إن سولت ل نفسي, فوقعت على أهلي بعد ما نت, وأنا أريد الصوم, فزعموا
 أن النب صلى ال عليه وسلم قال: »ما كنت خليقا أن تفعل« فنل الكتاب }أحل لكم ليلة الصيام

 الرفث إل نسائكم{ وقال سعد بن أب عروبة عن قيس بن سعد, عن عطاء بن أب رباح, عن أب هريرة
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 ف قول ال تعال: }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إل نسائكم ـ إل قوله ـ ث أتوا الصيام إل الليل{
 قال: كان السلمون قبل أن تنل هذه اَلية إذا صلوا العشاء اَلخرة, حرم عليهم الطعام والشراب

 والنساء حت يفطروا, وأن عمر بن الطاب أصاب أهله بعد صلة العشاء, وأن صرمة بن قيس
 النصاري غلبته عيناه بعد صلة الغرب, فنام ول يشبع من الطعام, ول يستقيظ حت صلى رسول ال

 صلى ال عليه وسلم العشاء, فقام فأكل وشرب, فلما أصبح أتى رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخبه
 بذلك, فأنزل ال عند ذلك }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إل نساءكم{ يعن بالرفث مامعة النساء }هن
 لباس لكم وأنتم لباس لن علم ال أنكم كنتم تتانون أنفسكم{ يعن تامعون النساء وتأكلون وتشربون
 بعد العشاء }فتاب عليكم وعفا عنكم فاَلن باشرون{ يعن جامعوهن }وابتغوا ما كتب ال لكم{ يعن

 الولد }وكلوا واشربوا حت يتبي لكم اليط البيض من اليط السود من الفجر ث أتوا الصيام إل
 الليل{ فكان ذلك عفوا من ال ورحة, وقال هشيم عن حصي بن عبد الرحن عن عبد الرحن بن أب

 ليلى, قال: قام عمر بن الطاب رضي ال عنه, فقال: يا رسول ال, إن أردت أهلي البارحة على ما
 يريد الرجل أهله, فقالت: إنا قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها, فنل ف عمر }أحل لكم ليلة الصيام

 الرفث إل نسائكم{ وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أب ليلى به, وقال أبو جعفر بن جرير:
 حدثن الثن, حدثنا سويد, أخبنا ابن البارك, عن أب ليعة, حدثن موسى بن جبي مول بن سلمة, أنه
 سع عبد ال بن كعب بن مالك يدث عن أبيه قال: كان الناس ف رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام
 حرم عليه الطعام والشراب والنساء حت يفطر من الغد, فرجع عمر بن الطاب من عند النب صلى ال

 عليه وسلم ذات ليلة وقد سر عنده, فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إن قد نت, فقال: ما نت,
 ث وقع با, وصنع كعب بن مالك مثل ذلك, فغدا عمر بن الطاب إل النب صلى ال عليه وسلم فأخبه

 فأنزل ال: }علم ال أنكم كنتم تتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاَلن باشروهن{ اَلية,
 وهكذا روي عن ماهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيهم ف سبب نزول هذه اَلية ف عمر بن الطاب

 ومن صنع كما صنع, وف صرمة بن قيس, فأباح الماع والطعام الشراب ف جيع الليل رحة ورخصة
ورفقا.

   وقوله: }وابتغوا ما كتب ال لكم{ قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي وماهد وعكرمة
 وسعيد بن جبي وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والكم بن عتبة ومقاتل بن حيان

 والسن البصري والضحاك وقتادة وغيهم: يعن الولد: وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: }وابتغوا ما
 كتب ال لكم{ يعن الماع, وقال عمرو بن مالك البكري عن أب الوزاء عن ابن عباس }وابتغوا ما
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 كتب ال لكم{ قال: ليلة القدر, رواه ابن أب حات وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر, قال:
 قال قتادة: ابتغوا الرخصة الت كتب ال لكم, يقول: ما أحل ال لكم, وقال عبد الرزاق أيضا: أخبنا

 ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن اب رباح, قال: قلت لبن عباس: كيف تقرأ هذه اَلية
 }وابتغوا ما كتب ال لكم{ ؟ قال: أيتهما شئت, عليك بالقراءة الول, واختار ابن جرير أن اَلية أعم

من هذا كله.
   و قوله }وكلوا واشربوا حت يتبي لكم اليط البيض من اليط السود من الفجر ث أتوا الصيام إل

 الليل{ أباح تعاَل الكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الماع ف أي الليل شاء الصائم إل أن يتبي
 ضياء الصباح من سواد الليل, وعب عن ذلك باليط البيض من اليط اَلسود, ورفع اللبس بقوله }من

 الفجر{ كما جاء ف الديث الذي رواه المام أبو عبد ال البخاري: حدثن ابن أب مري, حدثنا أبو
 غسان ممد بن مطرف, حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد, قال: أنزلت }وكلوا واشربوا حت يتبي

 لكم اليط البيض من اليط السود{ ول ينل }من الفجر{ وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط
 أحدهم ف رجليه اليط البيض واليط السود, فل يزال يأكل حت يتبي له رؤيتهما, فأنزل ال بعد

 }من الفجر{ فعلموا أنه يعن الليل والنهار. وقال المام أحد: حدثنا هشام, أخبنا حصي عن الشعب,
 أخبن عدي بن حات قال: لا نزلت هذه اَلية }وكلوا واشربوا حت يتبي لكم اليط البيض من اليط

 السود{ عدت إل عقالي: أحدها أسود واَلخر أبيض, قال: فجعلتهما تت وسادت, قال: فجعلت
 أنظر إليهما, فلما تبي ل البيض من السود أمسكت, فلما أصبحت غدوت إل رسول ال فأخبته

 بالذي صنعت, فقال »إن وسادك إذا لعريض إنا ذلك بياض النهار من سواد الليل« أخرجاه ف
 الصحيحي من غي وجه عن عدي, ومعن قوله: إن وسادك إذا لعريض, أي إن كان ليسع اليطي:

 اليط السود والبيض الرادين من هذه اَلية تتها, فإنما بياض النهار وسواد الليل, فيقتضي أن يكون
 بعرض الشرق والغرب, وهكذا وقع ف رواية البخاري مفسرا بذا, حدثنا موسى بن إساعيل, حدثنا
 أبو عوانة عن حصي, عن الشعب, عن عدي, قال: أخذ عدي عقاًل أبيض وعقاًل أسود, حت كان
 بعض الليل نظر فلم يستبينا, فلما أصبح قال يا رسول ال جعلت تت وسادت, قال »إن وسادك إذا

 لعريض, إن كان اليط البيض والسود تت وسادتك« وجاء ف بعض اللفاظ »إنك لعريض القفا«
 ففسره بعضهم بالبلدة, وهو ضعيف, بل يرجع إل هذا لنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض,

 وال أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضا حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعب عن عدي بن
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 حات قال قلت يا رسول ال ما اليط البيض من اليط السود, أها اليطان ؟ قال: »إنك لعريض القفا
إن أبصرت اليطي, ث قال: ل بل هو سواد الليل وبياض النهار«.

   وف إباحته تعال جواز الكل إل طلوع الفجر دليل عى استحباب السحور لنه من باب الرخصة
 والخذ با مبوب, ولذا وردت السنة الثابتة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم بالث على السحور
 ففي الصحيحي عن أنس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »تسحروا فإن ف السحور بركة«
 وف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن

 فصل ما بي صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور« وقال المام أحد, حدثنا إسحاق بن عيسى هو
 ابن الطباع, حدثنا عبد الرحن بن زيد عن أبيه, عن عطاء بن يسار, عن أب سعيد, قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم »السحور أكلة بركة فل تدعوه, ولو أن أحدكم ترع جرعة ماء, فإن ال
 وملئكته يصلون على التسحرين« وقد ورد ف الترغيب ف السحور أحاديث كثية حت ولو برعة ماء
 تشبها باَلكلي, ويستحب تأخيه إل وقت انفجار الفجر, كما جاء ف الصحيحي عن أنس بن مالك,
 عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ث قمنا إل الصلة, قال أنس: قلت
 لزيد: كم كان بي اَلذان والسحور ؟ قال: قدر خسي آية. وقال المام أحد: حدثنا موسى بن داود,
 حدثنا ابن ليعة, عن سال بن غيلن, عن سليمان بن أب عثمان, عن عدي بن حات المصي, عن أب
 ذر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل تزال أمت بي ما عجلوا الفطار وأخروا السحور«

 وقد ورد أحاديث كثية أن رسول ال صلى ال عليه وسلم ساه الغذاء البارك, وف الديث الذي رواه
 المام أحد والنسائي وابن ماجه من رواية حاد بن سلمة, عن عاصم بن بدلة, عن زر بن حبيش عن
 حذيفة, قال: تسحرنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم, وكان النهار إَل أن الشمس ل تطلع, وهو
 حديث تفرد به عاصم بن أب النجود, قاله النسائي, وحله على أن الراد قرب النهار, كما قال تعال:

 }فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهّن بعروف أو فارقوهن بعروف{ أي قاربن انقضاء العدة فإما إمساك
 بعروف أو ترك للفراق, وهذا الذي قاله هو التعي حل الديث عليه أنم تسحروا ول يتيقنوا طلوع
 الفجر, حت أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم ل يتحقق ذلك, وقد روى عن طائفة كثية من السلف,

 أنم تساموا ف السحور عند مقاربة الفجر, روي مثل هذا عن أب بكر وعمر وعلي وابن مسعود
 وحذيفة وأب هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت, وعن طائفة كثية من التابعي منهم ممد بن

 علي بن السي وأبو ملز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيه من أصحاب ابن مسعود
 وعطاء والسن والاكم بن عيينة وماهد وعروة بن الزبي وأبو الشعثاء جابر بن زيد, وإليه ذهب
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 العمش وجابر بن راشد, وقد حررنا أسانيد ذلك ف كتاب الصيام الفرد, ول المد, وحكى أبو
 جعفر بن جرير ف تفسيه عن بعضهم: أنه إنا يب المساك من طلوع الشمس كما يوز الفطار

 بغروبا. )قلت( وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه, لخالفته نص القرآن ف قوله
 }وكلوا واشربوا حت يتبي لكم اليط البيض من اليط السود من الفجر ث أتوا الصيام إل الليل{

 وقد ورد ف الصحيحي من حديث القاسم عن عائشة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ل
 ينعكم أذان بلل عن سحوركم, فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه ل
 يؤذن حت يطلع الفجر« لفظ البخاري, وقال المام أحد: حدثنا موسى بن داود, حدثنا ممد بن جابر
 عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال« ليس الفجر الستطيل ف الفق ولكن
 العترض الحر« ورواه الترمذي ولفظهما »كلوا واشربوا ول يهيدنكم الساطع الصعد فكلوا واشربوا
 حت يعترض لكم الحر« وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن الثن, حدثنا عبد الرحن بن مهدي, حدثنا

 شعبة عن شيخ من بن قشي, سعت سرة بن جندب يقول: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل
 يغرنكم نداء بلل وهذا البياض حت ينفجر الفجر أو يطلع الفجر«, ث رواه من حديث شعبة وغيه,
 عن سواد بن حنظلة, عن سرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل ينعكم من سحوركم

 أذان بلل ول الفجر الستطيل ولكنه الفجر الستطي ف الفق«, قال: وحدثن يعقوب بن إبراهيم حدثنا
 بن علية عند عبد ال بن سوادة القشيي عن أبيه, عن سرة بن جندب, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »ل يغرنكم أذان بلل ول هذا البياض ـ لعمود الصبح ـ حت يستطي« رواه مسلم ف

 صحيحه عن زهي بن حرب, عن إساعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء, وقال ابن جرير: حدثنا
 ابن حيد, حدثنا ابن البارك عن سليمان التيمي, عن أب عثمان النهدي, عن ابن مسعود, قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل ينعن أحدكم أذان بلل عن سحوره, أو قال نداء بلل, فإن بلًل
 يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليجع قائمكم, وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حت يقول
 هكذا«, ورواه من وجه آخر عن التيمي به, وحدثن السن بن الزبرقان النخعي حدثن أبو أسامة عن
 ممد بن أب ذئب, عن الارث بن عبد الرحن, عن ممد بن عبد الرحن بن ثوبان, وإنا هو الستطي

 الذي يأخذ الفق فإنه يل الصلة ويرم الطعام« وهذا مرسل جيد وقال عبد الرزاق: أخبنا ابن جريج
 عن عطاء: سعت ابن عباس يقول: ها فجران, فأما الذي يسطع ف السماء فليس يل ول يرم شيئا,

 ولكن الفجر الذي يستني على رؤوس البال هو الذي يرم الشراب, وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعا
 ف السماء, وسطوعه أن يذهب ف السماء طوًل, فإنه ل يرم به شراب الصائم ول صلة ول يفوت به
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 الج, ولكن إذا انتشر على رؤوس البال, حرم الشراب للصيام وفات الج, وهذا إسناد صحيح إل
ابن عباس وعطاء, وهكذا روي عن غي واحد من السلف رحهم ال.

   )مسألة( ومن جعله تعال الفجر غاية لباحة الماع والطعام والشراب لن أراد الصيام يستدل على أنه
 من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ول حرج عليه, وهذا مذهب الئمة الربعة وجهور العلماء سلفا

 وخلفا, لا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي ال عنهما أنما قالتا كان رسول
 ال صلى ال عليه وسلم يصبح جنبا من جاع غي احتلم ث يغتسل ويصوم وف حديث أم سلمة

 عندها: ث ل يفطر ول يقضي, وف صحيح مسلم عن عائشة, أن رجًل قال: يا رسول ال, تدركن
 الصلة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »وأنا تدركن الصلة وأنا جنب

 فأصوم« فقال: لست مثلنا يارسول ال, فقد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فقال »وال إن
 لرجو أن أكون أخشاكم ل وأعلمكم با أتقي« فأما الديث الذي رواه المام أحد: حدثنا عبد
 الرزاق عن معمر, عن هام, عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, أنه قال »إذا نودي

 للصلة صلة الصبح وأحدكم جنب فل يصم يومئذ« فإنه حديث جيد السناد على شرط الشيخي
 كما ترى, وهو ف الصحيحي عن أب هريرة, عن الفضل بن عباس, عن النب صلى ال عليه وسلم, وف

 سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ول يرفعه: فمن العلماء من علل هذا الديث
 بذا, ومنهم من ذهب إليه, ويكى هذا عن أب هريرة وسال وعطاء وهشام بن عروة والسن البصري,

 ومنهم من ذهب إل التفرقة بي أن يصبح جنبا نائما فل عليه, لديث عائشة وأم سلمة, أومتارا فل
 صوم له, لديث أب هريرة, يكى هذا عن عروة وطاوس والسن, ومنهم من فرق بي الفرض فيتم
 فيقضيه, وأما النفل فل يضره, رواه الثوري عن منصور, عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن السن

 البصري أيضا, ومنهم من ادعى نسخ حديث أب هريرة بديثي عائشة وأم سلمة, ولكن ل تاريخ معه,
 وادعى ابن حزم أنه منسوخ بذه اَلية وهو بعيد أيضا إذ ل تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلفه, ومنهم
 من حل حديث أب هريرة على نفي الكمال فلصوم له, لديث عائشة وأم سلمة الدالي على الواز,

 وهذا السلك أقرب القوال وأجعها, وال أعلم. }ث أتوا الصيام إل الليل{ يقتضي الفطار عند غروب
 الشمس حكما شرعيا, كما جاء ف الصحيحي عن أمي الؤمني عمر بن الطاب رضي  ال عنه قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إذا أقبل الليل من ههنا, وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم«
 وعن سهل بن سعد الساعدي رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل يزال الناس
 بي ما عجلوا الفطر« أخرجاه, وقال المام أحد: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الوزاعي, حدثنا قرة
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 بن عبد الرحن عن الزهري, عن أب سلمة, عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم »يقول ال عز
 وجل إن أحب عبادي إّل أعجلهم فطرا« ورواه الترمذي من غي وجه عن الوزاعي به, وقال: هذا
 حديث حسن غريب, وقال أحد أيضا: حدثنا عفان, حدثنا عبيد ال بن إياد, سعت إياد بن لقيط,

 سعت ليلى امرأة بشي بن الصاصية قالت أردت أن أصوم يومي مواصلة, فمنعن بشي وقال: إن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم نى عنه وقال »يفعل ذلك النصارى, ولكن صوموا كما أمركم ال }ث

 أتوا الصيام إل الليل{ فإذا كان الليل فأفطروا« ولذا ورد ف الحاديث الصحيحة النهي عن الوصال
 وهو أن يصل يوما بيوم ول يأكل بينهما شيئا, قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن
 الزهري عن أب سلمة, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل تواصلوا« قالوا:

 يارسول ال إنك تواصل, قال »فإن لست مثلكم إن أبيت يطمعن رب ويسقين« قال: فلم ينتهوا عن
 الوصال فواصل بم النب صلى ال عليه وسلم يومي وليلتي ث رأوا اللل, فقال: »لو تأخر اللل
 لزدتكم« كالنكل لم, وأخرجاه ف الصحيحي من حديث الزهري به, وكذلك أخرجا النهي عن

 الوصال من حديث أنس وابن عمر, وعن عائشة رضي ال عنهما, قالت: نى رسول ال صلى ال عليه
 وسلم عن الوصال رحة لم, فقالوا: إنك تواصل, قال: »إن لست كهيئتكم إن يطعمن رب ويسقين«
 فقد ثبت النهي عنه من غي وجه وثبت أنه من خصائص النب صلى ال عليه وسلم وأنه كان يقوى على

 ذلك ويعان, والظهر أن ذلك الطعام والشراب ف حقه إنا كان معنويا ل حسيا, وإل فل يكون
مواصًل مع السي, ولكن كما قال الشاعر:

 لا أحاديث من ذكراك تشغلهاعن الشراب وتلهيها عن الزاد

   وأما من أحب أن يسك بعد غروب الشمس إل وقت السحر فله ذلك, كما ف حديث أب سعيد
 الدري رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل

 فليواصل إل السحر« قالوا: فإنك تواصل يارسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »إن لست كهيئتكم,
 إن أبيت ل مطعم يطعمن وساق يسقين« أخرجاه ف الصحيحي أيضا, وقال ابن جرير: حدثنا أبو

 كريب, حدثنا أبو نعيم, حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أب بكر بن حفص, عن أم ولد حاطب بن أب
 بلتعة: أنا مرت برسول ال صلى ال عليه وسلم وهو يتسحر فدعاها إل الطعام, فقالت: إن صائمة,

 قال: وكيف تصومي. فذكرت ذلك للنب صلى ال عليه وسلم, فقال: أين أنت من وصال آل ممد من
 السحر إل السحر« وقال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا إسرائيل عن عبد العلى, عن ممد بن
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 علي, عن علي: أن النب صلى ال عليه وسلم كان يواصل من السحر إل السحر, وقد روى ابن جرير
 عن عبد ال بن الزبي وغيه من السلف: أنم كانوا يواصلون اليام التعددة, وحله منهم على أنم كانوا

 يفعلون ذلك رياضة لنفسهم ل أنم كانوا يفعلونه عبادة, وال أعلم. ويتمل أنم كانوا يفهمون من
 النهي أنه إرشاد من باب الشفقة, كما جاء ف حديث عائشة: رحة لم, فكان ابن الزبي وابنه عامر

 ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه, لنم كانوا يدون قوة عليه, وقد ذكر عنهم أنم كانوا
 أول ما يفطرون على السمن والصب لئل تتخرق المعاء بالطعام أوًل, وقد روي عن ابن الزبي أنه كان

 يواصل سبعة أيام ويصبح ف اليوم السابع أقواهم وأجلدهم, وقال أبو العالية: إنا فرض ال الصيام
 بالنهار, فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء ل يأكل. قوله تعال: }ول تباشروهن وأنتم عاكفون ف
 الساجد{ قال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: هذا ف الرجل يعتكف ف السجد ف رمضان أو ف غي
 رمضان, فحرم ال عليه أن ينكح النساء ليًل أو نارا حت يقضي اعتكافه وقال الضحاك كان الرجل إذا
 اعتكف فخرج من السجد جامع إن شاء, فقال ال تعال: }ول تباشروهن وأنتم عاكفون ف الساجد{
 أي ل تقربوهن ما دمتم عاكفي ف السجد ول ف غيه. وكذا قال ماهد وقتادة وغي واحد: أنم كانوا

 يفعلون ذلك حت نزلت هذه اَلية, قال ابن أب حات: روي عن ابن مسعود وممد بن كعب وماهد
 وعطاء والسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل, قالوا: ل يقربا وهو معتكف وهذا
 الذي حكاه عن هؤلء هو المر التفق عليه عند العلماء أن العتكف يرم عليه النساء ما دام معتكفا ف

 مسجده, ولو ذهب إل منله لاجة ل بد له منها فل يل له أن يثبت فيه إل بقدار ما يفرغ من حاجته
 تلك من قضاء الغائط او الكل, وليس له أن يقبل امرأته ول أن يضمها إليه, ول يشتغل بشيء سوى

 اعتكافه, ول يعود الريض لكن يسأل عنه وهو مار ف طريقه, وللعتكاف أحكام مفصلة ف بابا, منها
 ما هو ممع عليه بي العلماء ومنها ما هو متلف فيه, وقد ذكرنا قطعة صالة من ذلك ف آخر كتاب
 الصيام, ول المد والنة, ولذا كان الفقهاء الصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب العتكاف اقتداء

 بالقرآن العظيم, فإنه نبه على ذكر العتكاف بعد ذكر الصوم. وف ذكره تعال, العتكاف بعد الصيام
 إرشاد وتنبيه على العتكاف ف الصيام أو ف آخر شهر الصيام, كما ثبتت ف السنة عن رسول ال صلى

 ال عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الواخر من شهر رمضان حت توفاه ال عز وجل, ث اعتكف
 أزواجه من بعده, أخرجاه من حديث عائشة أم الؤمني رضي ال عنها, وف الصحيحي ان صفية بنت

 حيي كانت تزور النب صلى ال عليه وسلم وهو معتكف ف السجد, فتحدثت عنده ساعة ث قامت
 لترجع إل منلا, وكان ذلك ليًل, فقام النب صلى ال عليه وسلم ليمشي معها حت تبلغ دارها, وكان
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 منلا ف دار أسامة بن زيد ف جانب الدينة, فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلن من النصار, فلما رأيا
 النب صلى ال عليه وسلم أسرعا, وف رواية: تواريا, أي حياء من النب صلى ال عليه وسلم لكون أهله

 معه, فقال لما صلى ال عليه وسلم: »على رسلكما إنا صفية بنت حيي« أي ل تسرعا واعلما أنا
 صفية بنت حيي أي زوجت, فقال: سبحان ال يا رسول ال, فقال صلى ال عليه وسلم »إن الشيطان
 يري من ابن آدم مرى الدم, وإن خشيت أن يقذف ف قلوبكما شيئا, أو قال: شرا« قال الشافعي

 رحه ال: أراد عليه السلم أن يعلم أمته التبي من التهمة ف ملها, لئل يقعا ف مذور, وها كانا أتقى
 ل من أن يظنا بالنب صلى ال عليه وسلم شيئا, وال أعلم, ث الراد بالباشرة إنا هو الماع ودواعيه من

 تقبيل ومعانقة ونو ذلك, فأما معاطاة الشيء ونوه فل بأس به, فقد ثبت ف الصحيحي عن عائشة
 رضي ال عنها أنا قالت: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يدن إل رأسه فأرجله وأنا حائض,

 وكان ل يدخل البيت إل لاجة النسان, قالت عائشة: ولقد كان الريض يكون ف البيت, فما أسأل
 عنه, إل وأنا مارة, وقوله }تلك حدود ال{ أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه

 وما أبنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه, حدود ال أي شرعها ال وبينها بنفسه, فل
 تقربوها أي ل تاوزوها وتتعدوها, وكان الضحاك ومقاتل يقولن ف قوله }تلك حدود ال{ أي

 الباشرة ف العتكاف, وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: يعن هذه الدود الربعة, ويقرأ }أحل لكم
 ليلة الصيام الرفث إل نسائكم ـ حت بلغ ـ ث أتوا الصيام إل الليل{ قال: وكان أب وغيه من
 مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا: }كذلك يبي ال آياته للناس{ أي كما بي الصيام وأحكامه
 وشرائعه وتفاصيله كذلك يبي سائر الحكام على لسان عبده ورسوله ممد صلى ال عليه وسلم

 }للناس لعلهم يتقون{ أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون, كما قال تعال: }هو الذي ينل على
عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إل النور وإن ال بكم لرؤوف رحيم{.

 ** َوَل َتْأُكُلَوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلى اْلُحّكاِم ِلَتْأُكُلوْا َفِريقا ّمْن َأْمَواِل الّناِس ِباِلْثِم َوَأْنُتْم
َتْعَلُموَن 

    قال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس: هذا ف الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة, فيجحد
 الال وياصم إل الكام وهو يعرف أن الق عليه, وهو يعلم أنه آث آكل الرام, وكذا روي عن ماهد
 وسعيد بن جبي وعكرمة والسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحن بن زيد بن أسلم أنم
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 قالوا: ل تاصم وأنت تعلم أنك ظال, وقد ورد ف الصحيحي عن أم سلمة أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, قال »أل إنا أنا بشر وإنا يأتين الصم فلعل بعضكم أن يكون ألن بجته من بعض فأقضي له,

 فمن قضيت له بق مسلم, فإنا هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها« فدلت هذه الية الكرية وهذا
 الديث على أن حكم الاكم ل يغي الشيء ف نفس المر, فل يل ف نفس المر حراما هو حرام, ول
 يرم حلًل هو حلل وإنا هو ملزم ف الظاهر, فإن طابق ف نفس المر فذاك وإل فللحاكم أجره وعلى

 الحتال وزره, ولذا قال تعال: }ول تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل وتدلوا با إل الكام لتأكلوا فريقا
 من أموال الناس بالث وأنتم تعلمون{ أي تعلمون بطلن ما تدعونه وتروجونه ف كلمكم, قال قتادة:

 اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي ل يل لك حراما ول يق لك باطًل, وإنا يقضي القاضي بنحو ما
 يرى وتشهد به الشهود, والقاضي بشر يطىء ويصيب, واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته ل

 تنقض حت يمع ال بينهما يوم القيامة, فيقضي على البطل للمحق بأجود ما قضى به للمبطل على
الحق ف الدنيا.

 ** َيْسَأُلوَنَك َعِن الِهّلِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللّناِس َواْلَحّج َوَلْيَس اْلِبّر ِبَأن َتْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلـِكّن
اْلِبّر َمِن اّتَقَى َوْأُتوْا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها َواّتُقوْا الّلَه َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن 

    قال العوف عن ابن عباس: سأل الناس رسول ال صلى ال عليه وسلم عن الهلة, فنلت هذه اَلية
 }يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس{ يعلمون با حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم,

 وقال أبو جعفر عن الربيع, عن أب العالية: بلغنا أنم قالوا: يا رسول ال صلى ال عليه وسلم ل خلقت
 الهلة ؟ فأنزل ال }يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت{ يقول جعلها ال مواقيت لصوم السلمي

 وإفطارهم وعدة نسائهم ومل دينهم, كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس
  وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أب رواد عن نافع عن ابن عمر, قال: قال رسول ال¹نو ذلك

 صلى ال عليه وسلم »جعل ال الهلة مواقيت للناس, فصوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم
 فعدوا ثلثي يوما« ورواه الاكم ف مستدركه من حديث ابن أب رواد به, وقال: كان ثقة عابدا

 متهدا شريف النسب فهو صحيح السناد ول يرجاه, وقال ممد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه,
 قال: قال رسول ال: »جعل ال الهلة, فإذا رأيتم اللل فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غّم عليكم

فأكملوا العدة ثلثي« وكذا روي من حديث أب هريرة ومن كلم علي بن أب طالب رضي ال عنه.
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   وقوله }وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الب من اتقى وأتوا البيوت من أبوابا{ قال
 البخاري: حدثنا عبيد ال بن موسى عن إسرائيل, عن أب إسحاق, عن الباء, قال: كانوا إذا أحرموا ف

 الاهلية, أتوا البيت من ظهره فأنزل ال }وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الب من اتقى
 وأتوا البيوت من أبوابا{ وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة, عن أب إسحاق, عن الباء, قال:

 كانت النصار إذا قدموا من سفرهم, ل يدخل الرجل من قبل بابه, فنلت هذه اَلية, وقال العمش,
 عن أب سفيان, عن جابر: كانت قريش تدعى المس, وكانوا يدخلون من البواب ف الحرام,

 وكانت النصار وسائر العرب ل يدخلون من باب ف الحرام, فبينا رسول ال صلى ال عليه وسلم ف
 بستان, إذ خرج من بابه, وخرج معه قطبة بن عامر من النصار فقالوا: يا رسول ال, إن قطبة بن عامر
 رجل تاجر, وإنه خرج معك من الباب, فقال له: ما حلك على ما صنعت ؟ قال: رأيتك فعلته, ففعلت

 كما فعلت, فقال: إن أحس, قال له: فإن دين دينك. فأنزل ال }وليس الب بأن تأتوا البيوت من
 ظهورها ولكن الب من اتقى وأتوا البيوت من أبوابا{ رواه ابن أب حات, ورواه العوف عن ابن عباس

 بنحوه, وكذا روي عن ماهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس, وقال السن
 البصري: كان أقوام من أهل الاهلية إذا أراد أحدهم سفرا, وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له,
 ث بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره, ل يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره, فقال

 ال تعال: }وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها{ اَلية, وقال ممد بن كعب: كان الرجل إذا
 اعتكف ل يدخل منله من باب البيت, فأنزل ال هذه اَلية, وقال عطاء بن أب رباح: كان أهل يثرب
 إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلم من ظهورها, ويرون أن ذلك أدن إل الب, فقال ال }وليس الب

 بأن تأتوا البيوت من ظهورها{ ول يرون أن ذلك أدن إل الب وقوله: }واتقوا ال لعلكم تفلحون{ أي
 اتقوا ال, فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما ناكم عنه }لعلكم تفلحون{ غدا إذا وقفتهم بي يديه

فيجازيكم على التمام والكمال.

 ** َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه اّلِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَل َتْعَتُدَوْا ِإّن الّلَه َل ُيِحّب اْلُمْعَتِديَن *  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث
 َثِقْفُتُموُهم َوَأْخِرُجوُهْم ّمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشّد ِمَن اْلَقْتِل َوَل ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم
 َحّتَى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلَك َجَزآُء اْلَكاِفِريَن *  َفِإِن انَتَهْوْا َفِإّن الّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم *

َوَقاِتُلوُهْم َحّتَى َل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الّديُن لّلِه َفِإِن اْنَتَهوْا َفَل ُعْدَواَن ِإّل َعَلى الّظاِلِمَي 
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    قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أب العالية ف قوله تعال: }وقاتلوا ف سبيل ال الذين
 يقاتلونكم{ قال: هذه أول آية نزلت ف القتال بالدينة, فلما نزلت كان رسول ال صلى ال عليه وسلم

 يقاتل من قاتله, ويكف عمن كف عنه, حت نزلت سورة براءة, وكذا قال عبد الرحن بن زيد بن
 أسلم, حت قال: هذه منسوخة بقوله: }فاقتلوا الشركي حيث وجدتوهم{ وف هذا نظر, لن قوله

 }الذين يقاتلونكم{ إنا هو تييج وإغراء بالعداء الذين هتهم قتال السلم وأهله, أي كما يقاتلونكم
 فاقتلوهم أنتم, كما قال: }وقاتلوا الشركي كافة كما يقاتلونكم كافة{ ولذا قال ف اَلية: }واقتلوهم
 حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم{ أي لتكون هتكم منبعثة على قتالم, كما ههمتهم
 منبعثة على قتالكم, وعلى إخراجهم من بلدهم الت أخرجوكم منها قصاصا.  وقوله: }ول تعتدوا إن

 ال ل يب العتدين{ أي قاتلوا ف سبيل ال, ول تعتدوا ف ذلك ويدخل ف ذلك ارتكاب الناهي, كما
 قاله السن البصري: من الثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ, الذين ل رأي لم ول قتال

 فيهم, والرهبان وأصحاب الصوامع, وتريق الشجار, وقتل اليوان لغي مصلحة, كما قال ذلك ابن
 عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيهم, ولذا جاء ف صحيح مسلم, عن بريدة أن رسول

 ال صلى ال عليه وسلم كان يقول: »اغزوا ف سبيل ال وقاتلوا من كفر بال, اغزوا ول تغلوا ول
 تغدروا ول تثلوا ول تقتلوا الوليد ول أصحاب الصوامع« رواه المام أحد وعن ابن عباس قال: كان

 رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال »اخرجوا باسم ال قاتلوا ف سبيل ال من كفر بال
 ل تعتدوا ول تغلوا ول تثلوا ول تقتلوا الولدان ول أصحاب الصوامع« رواه المام أحد, ولب داود

 عن أنس مرفوعا نوه, وف الصحيحي عن ابن عمر قال: وجدت امرأة ف بعض مغازي النب صلى ال
 عليه وسلم مقتولة, فأنكر رسول ال صلى ال عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وقال المام أحد: حدثنا

 مصعب بن سلم, حدثنا الحلج عن قيس بن أب مسلم, عن ربعي بن حراش, قال: سعت حذيفة
 يقول: ضرب لنا رسول ال صلى ال عليه وسلم أمثاًل واحدا وثلثة وخسة وسبعة وتسعة, وأحد

 عشر, فضرب لنا رسول ال صلى ال عليه وسلم منها مثًل وترك سائرها, قال »إن قوما كانوا أهل
 ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تب وعداوة, فأظهر ال أهل الضعف عليهم, فعمدوا إل عدوهم

 فاستعملوهم وسلطوهم, فأسخطوا ال عليهم إل يوم القيامة« هذا حديث حسن السناد, ومعناه أن
 هؤلء الضعفاء لا قدروا على القوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما ل يليق بم, أسخطوا ال عليهم
 بسبب هذا العتداء, والحاديث واَلثار ف هذا كثية جدا. ولا كان الهاد فيه إزهاق النفوس وقتل

 الرجال, نبه تعال على أن ماهم مشتملون عليه من الكفر بال والشرك به والصد عن سبيله, أبلغ وأشد
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 وأعظم وأطم من القتل, ولذا قال: }والفتنة أشد من القتل{ قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه
 أكب من القتل. ولذا قال: }والفتنة أشد من القتل{, يقول الشرك أشد من القتل, وقوله: }ول

 تقاتلوهم عند السجد الرام{ كما جاء ف الصحيحي »إن هذا البلد حرمه ال يوم خلق السموات
 والرض فهو حرام برمة ال إل يوم القيامة, ول يل إل ساعة من نار وإنا ساعت هذه, حرام برمة
 ال إل يوم القيامة, ل يعضد شجره ول يتلي خله, فإن أحد ترخص بقتال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, فقولوا إن ال أذن لرسوله ول يأذن لكم«, يعن بذلك صلوات ال وسلمه عليه قتاله أهله يوم

 فتح مكة, فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الندمة, وقيل صلحا لقوله »من أغلق بابه فهو آمن,
 ومن دخل السجد فهو آمن, ومن دخل دار أب سفيان فهو آمن« وقوله: }حت يقاتلوكم فيه فإن

 قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين{ يقول تعال: ول تقاتلوهم عند السجد الرام إل أن يبدؤوكم
 بالقتال فيه, فلكم حينئذ قتالم وقتلهم دفعا للصائل, كما بايع النب صلى ال عليه وسلم أصحابه يوم

 الديبية تت الشجرة على القتال, لا تألبت عليه بطون قريش ومن والهم من أحياء ثقيف والحابيش
 عامئذ, ث كف ال القتال بينهم فقال }وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد
 أن أظفركم عليهم{ وقال }ولول رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم

 معرة بغي علم ليدخل ال ف رحته من يشاء, لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما{ وقوله:
 }فإن انتهوا فإن ال غفور رحيم{ أي فإن تركوا القتال ف الرم وأنابوا إل السلم والتوبة, فإن ال

 يغفر ذنوبم ولو كانوا قد قتلوا السلمي ف حرم ال فإنه تعال ل يتعاظمه ذنب أن يغفره لن تاب منه
 إليه, ث أمر ال بقتال الكفار }حت ل تكون فتنة{, أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية وماهد والسن

 وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم }ويكون الدين ل{ أي يكون دين ال هو
 الظاهر العال على سائر الديان, كما ثبت ف الصحيحي عن أب موسى الشعري قال: سئل النب صلى
 ال عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء, أي ذلك ف سبيل ال ؟ فقال: »من

 قاتل لتكون كلمة ال هي العليا فهو ف سبيل ال« وف الصحيحي »أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا ل
إله إل ال, فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالم إل بقها وحسابم على ال«.

   وقوله: }فإن انتهوا فل عدوان إل على الظالي{ يقول تعال فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال
 الؤمني فكفوا عنهم, فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظال ول عدوان إل على الظالي, وهذا معن قول
 ماهد أن ل يقاتل إل من قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا تلصوا من الظلم وهو الشرك, فل عدوان

 عليهم بعد ذلك, والراد بالعدوان ههنا العاقبة والقاتلة كقوله: }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بثل
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 ما اعتدى عليكم{ وقوله: }وجزاء سيئة سيئة مثلها{ }وإن عاقبتم فعاقبوا بثل ما عوقبتم به{ ولذا قال
 عكرمة وقتادة: الظال الذي أب أن يقول ل إله إل ال, وقال البخاري: قوله: }وقاتلوهم حت ل تكون
 فتنة{ اَلية, حدثنا ممد بن بشار, حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد ال عن نافع, عن ابن عمر قال: أتاه
 رجلن ف فتنة ابن الزبي فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النب صلى ال عليه وسلم فما
 ينعك أن ترج ؟ فقال ينعن أن ال حرم دم أخي, قال: أل يقل ال }وقاتلوهم حت ل تكون فتنة{ ؟

 فقال: قاتلنا حت ل تكن فتنة وكان الدين ل, وأنتم تريدون أن تقاتلوا حت تكون فتنة, وحت يكون
 الدين لغي ال, وزاد عثمان بن صال عن ابن وهب, أخبن فلن وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر

 الغافري, أن بكي بن عبد ال حدثه عن نافع, أن رجًل أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحن ما حلك
 على أن تج عاما وتقيم عاما وتترك الهاد ف سبيل ال عز وجل, وقد علمت ما رغب ال فيه ؟ فقال:
 يا ابن أخي بن السلم على خس: اليان بال ورسوله والصلوات المس وصيام رمضان وأداء الزكاة
 وحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحن, أل تسمع ما ذكر ال ف كتابه, }وإن طائفتان من الؤمني اقتتلوا

 فأصلحوا بينهما, فإن بغت إحداها على الخرى فقاتلوا الت تبغي حت تفيء إل أمر ال{ }وقاتلوهم
 حت ل تكون فتنة{ قال فعلنا على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم وكان السلم قليًل, فكان

 الرجل يفت ف دينه إما قتلوه أو عذبوه, حت كثر السلم فلم تكن فتنة, قال فما قولك ف علي وعثمان
 ؟ قال: أما عثمان فكان ال عفا عنه, وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه, وأما علي فابن عّم رسول ال صلى

ال عليه وسلم وختنه, فأشار بيده, فقال: هذا بيته حيث ترون.

 ** الّشْهُر اْلَحَراُم ِبالّشْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدَى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدَى
َعَلْيُكْم َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأّن الّلَه َمَع اْلُمّتِقَي 

    قال عكرمة: عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيهم, لا
 سار رسول ال صلى ال عليه وسلم, معتمرا ف سنة ست من الجرة وحبسه الشركون عن الدخول
 والوصول إل البيت وصدوه بن معه من السلمي, ف ذي القعدة وهو شهر حرام حت قاضاهم على

 الدخول من قابل, فدخلها ف السنة اَلتية هو ومن كان من السلمي, وأقصه ال منهم, فنلت ف ذلك
 هذه اَلية }الشهر الرام بالشهر الرام والرمات قصاص{ وقال المام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى

 حدثنا ليث بن سعد عن أب الزبي عن جابر بن عبد ال, قال: ل يكن رسول ال صلى ال عليه وسلم
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 يغزو ف الشهر الرام, إل أن يغزى وتغزوا, فإذا حضره أقام حت ينسلخ. هذا إسناد صحيح: ولذا لا
 بلغ النب صلى ال عليه وسلم, وهو ميم بالديبية أن عثمان قتل, وكان قد بعثه ف رسالة إل الشركي,

 بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تت الشجرة, على قتال الشركي, فلما بلغه أن عثمان ل يقتل,
 كف عن ذلك وجنح إل السالة والصالة, فكان ما كان. وكذلك لا فرغ من قتال هوازن يوم حني,
 وتصن فلهم بالطائف, عدل إليها فحاصرها, ودخل ذو القعدة وهو ماصر لا بالنجنيق, واستمر عليه
 إل كمال أربعي يوما كما ثبت ف الصحيحي عن أنس, فلما كثر القتل ف أصحابه انصرف عنها ول
 تفتح, ث كر راجعا إل مكة واعتمر من العرانة حيث قسم غنائم حني, وكانت عمرته هذه ف ذي

 القعدة أيضا, عام ثان صلوات ال وسلمه عليه وقوله: }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بثل ما
 اعتدى عليكم{ أمر بالعدل حت ف الشركي, كما قال: }وإن عاقبتم فعاقبوا بثل ما عوقبتم به{ وقال:

 }وجزاء سيئة سيئة مثلها{ وروى علي بن أب طلحة, عن ابن عباس أن قوله: }فمن اعتدى عليكم
 فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى عليكم{, نزلت بكة حيث ل شوكة ول جهاد, ث نسخ بآية القتال

 بالدينة, وقد رد هذا القول ابن جرير, وقال: بل اَلية مدنية بعد عمرة القضية وعزا ذلك إل ماهد رحه
 ال, وقوله: }واتقوا ال واعلموا أن ال مع التقي{ أمر لم بطاعة ال وتقواه, وإخباره بأنه تعال مع

الذين اتقوا بالنصر والتأييد ف الدنيا واَلخرة.

** َوَأْنِفُقوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َوَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى الّتْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإّن الّلَه ُيِحّب اْلُمْحِسِنَي 
    قال البخاري: حدثناإسحاق أخبنا النضر, أخبنا شعبة عن سليمان, سعت أبا وائل عن حذيقة

 }وأنفقوا ف سبيل ال ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة{ قال: نزلت ف النفقة, ورواه ابن أب حات عن
 السن بن ممد بن الصباح عن أب معاوية عن العمش به, مثله قال وروي عن ابن عباس وماهد

 وعكرمة وسعيد بن جبي وعطاء والضحاك والسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نو ذلك, وقال
 الليث بن سعد عن يزيد بن أب حبيب عن أسلم أب عمران قال: حل رجل من الهاجرين بالقسطنطينية

 على صف العدو حت خرقه, ومعنا أبو أيوب النصاري, فقال ناس: ألقى بيده إل التهلكة, فقال أبو
 أيوب نن أعلم بذه اَلية, إنا نزلت فينا, صحبنا رسول ال صلى ال عليه وسلم وشهدنا معه الشاهد
 ونصرناه, فلما فشا السلم وظهر, اجتمعنا معشر النصار نيا فقلنا: قد أكرمنا ال بصحبة نبيه صلى
 ال عليه وسلم ونصره, حت فشا السلم وكثر أهله, وكنا قد آثرناه على الهلي والموال والولد,
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 وقد وضعت الرب أوزارها فنرجع إل أهلينا وأولدنا, فنقيم فيهما, فنل فينا }وأنفقوا ف سبيل ال ول
 تلقوا بأيديكم إل التهلكة{, فكانت التهلكة ف القامة ف الهل والال وترك الهاد. رواه أبو داود

 والترمذي والنسائي وعبد بن حيد, ف تفسيه, وابن أب حات وابن جرير وابن مردويه والافظ أبو يعلى
 ف مسنده, وابن حبان ف صحيحه والاكم ف مستدركه, كلهم من حديث يزيد بن أب حبيب به,

 وقال الترمذي حسن صحيح غريب, وقال الاكم على شرط الشيخي ول يرجاه. ولفظ أب داود عن
 أسلم أب عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر, وعلى أهل الشام رجل ُيريُد فضالة

 بن عبيد, فخرج من الدينة صف عظيم من الروم, فصففنا لم فحمل رجل من السلمي على الروم حت
 دخل فيهم, ث خرج إلينا فصاح الناس إليه, فقالوا سبحان ال ألقى بيده إل التهلكة فقال أبو أيوب: يا
 أيها الناس, إنكم لتتأولون هذه اَلية على غي التأويل وإنا نزلت فينا معشر النصار, إنا لا أعز ال دينه
 وكثر ناصروه, قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فاصلحناها, فأنزل ال هذه اَلية, وقال أبو بكر بن

 عياش عن أب إسحاق السبيعي, قال: قال رجل للباء بن عازب, إن حلت على العدو وحدي فقتلون,
 أكنت ألقيت بيدي إل التهلكة ؟ قال: ل, قال ال لرسوله: }فقاتل ف سبيل ال ل تكلف إل نفسك{

 وإنا هذه ف النفقة, رواه ابن مردويه وأخرجه الاكم ف مستدركه, من حديث إسرائيل عن أب إسحاق
 به, وقال صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه, ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أب إسحاق عن

 الباء, فذكره وقال بعد قوله }ل تكلف إل نفسك{, ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده
 إل التهلكة ول يتوب, وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا أبو صال, كاتب الليث, حدثن الليث,
 حدثنا عبد الرحن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أب بكر ابن ني بن عبد الرحن بن الارث

 بن هشام أن عبد الرحن السود بن عبد يغوث, أخبه أنم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أزد
 شنوءة, فأسرع إل العدو وحده ليستقبل, فعاب ذلك عليه السلمون, ورفعوا حديثه إل عمرو بن

 العاص, فأرسل إليه عمرو فرده, وقال عمرو: قال ال: }ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة{, وقال عطاء بن
 السائب عن سعيد بن جبي عن ابن عباس, ف قوله تعال: }وأنفقوا ف سبيل ال ول تلقوا بأيديكم إل
 التهلكة{, قال: ليس ذلك ف القتال, إنا هو ف النفقة أن تسك بيدك عن النفقة ف سبيل ال ول تلق
 بيدك إل التهلكة, قال حاد بن سلمة, عن داود, عن الشعب عن الضحاك بن أب جبي, قال: كانت

 النصار يتصدقون وينفقون من أموالم, فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة ف سبيل ال, فنلت: }ول
 تلقوا بأيديكم إل التهلكة{ وقال السن البصري }ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة{ قال: هو البخل,

 وقال ساك بن حرب عن النعمان بن بشي, ف قوله: }ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة{, أن يذنب الرجل
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 الذنب فيقول: ل يغفر ل, فأنزل ال: }ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة وأحسنوا إن ال يب الحسني{
 رواه ابن مردويه, وقال ابن أب حات, وروي عن عبيدة السلمان والسن وابن سيين وأب قلبة نو

 ذلك, يعن نو قول النعمان بن بشي, أنا ف الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه ل يغفر له, فيلقي بيده إل
 التهلكة, أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولذا روى علي بن أب طلحة, عن ابن عباس: التهلكة عذاب
 ال, وقال ابن أب حات وابن جرير, جيعا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب, أخبن أبو صخر عن القرظي

 ممد بن كعب, أنه كان يقول ف هذه اَلية: }ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة{ قال: كان القوم ف سبيل
 ال, فيتزود الرجل, فكان أفضل زادا من اَلخر, أنفق البائس من زاده حت ل يبقى من زاده شيء,
 أحب أن يواسي صاحبه فأنزل ال }وأنفقوا ف سبيل ال ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة{, وقال ابن
 وهب أيضا: أخبن عبد ال بن عياش عن زيد بن أسلم ف قول ال }وأنفقوا ف سبيل ال ول تلقوا

 بأيديكم إل التهلكة{ وذلك أن رجاًل يرجون ف بعوث يبعثها رسول ال صلى ال عليه وسلم, بغي
 نفقة, فإما أن يقطع بم وإما كانوا عياًل, فأمرهم ال أن يستنفقوا من الشي. وقال لن بيده فضل

 }وأحسنوا إن ال يب الحسني{. ومضمون اَلية المر بالنفاق ف سبيل ال, ف سائر وجوه القربات
 ووجوه الطاعات, وخاصة صرف الموال ف قتال العداء, وبذلا فيما يقوى به السلمون على عدوهم,

 والخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمار لن لزمه واعتاده, ث عطف بالمر بالحسان, وهو أعلى
مقامات الطاعة, فقال: }وأحسنوا إن ال يب الحسني{.

 ** َوَأِتّموْا اْلَحّج َواْلُعْمَرَة لّلِه َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َوَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحّتَى َيْبُلَغ اْلَهْدُي
 َمِحّلُه َفَمن َكاَن ِمنُكم ّمِريضا َأْو ِبِه َأًذى ّمن ّرْأِسِه َفِفْدَيٌة ّمن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذآ َأِمنُتْم َفَمن

 َتَمّتَع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحّج َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن ّلْم َيِجْد َفِصَياُم َثلَثِة َأّياٍم ِفي اْلَحّج َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم
 ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ّلْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأّن الّلَه َشِديُد

اْلِعَقاِب 
    لا ذكر تعال أحكام الصيام, وعطف بذكر الهاد, شرع ف بيان الناسك فأمر بإتام الج والعمرة,

 وظاهر السياق إكمال أفعالما بعد الشروع فيهما, ولذا قال بعده: فإن أحصرت, أي صددت عن
 الوصول إل البيت, ومنعتم من إتامهما, ولذا اتفق العلماء, على أن الشروع ف الج والعمرة ملزم,
 سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابا, كما ها قولن للعلماء, وقد ذكرناها بدلئلهما ف كتابنا
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 الحكام, مستقصى ول المد والنة, وقال شعبة: عن عمرو بن مرة, عن عبد ال بن سلمة, عن علي
 أنه قال ف هذه اَلية: }وأتوا الج والعمرة ل{, قال: أن ترم من دويرة أهلك, وكذا قال ابن عباس
 وسعيد بن جبي وطاوس, وعن سفيان الثوري أنه قال ف هذه اَلية: إتامها أن ترم من أهلك, ل تريد

 إل الج والعمرة وتل من اليقات, ليس أن ترج لتجارة ول لاجة, حت إذا كنت قريبا من مكة, قلت
 لو حججت أو أعمرت, وذلك يزيء, ولكن التمام أن ترج له ول ترج لغيه, وقال مكحول:

 إتامهما إنشاؤها جيعا من اليقات, وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن الزهري, قال: بلغنا أن عمر قال
 ف قول ال }وأتوا الج والعمرة ل{ من تامهما أن تفرد كل واحد منهما من اَلخر, وأن تعتمر ف

 غي أشهر الج, إن ال تعال يقول: الج أشهر معلومات, وقال هشام عن ابن عون: سعت القاسم بن
 ممد يقول: إن العمرة ف أشهر الج ليست بتامة, فقيل له: فالعمرة ف الحرم ؟ قال: كانوا يرونا تامة,

 وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحهما ال, وهذا القول فيه نظر لنه قد ثبت أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم, اعتمر أربع عمر, كلها ف ذي القعدة, عمرة الديبية ف ذي القعدة سنة ست, وعمرة

 القضاء ف ذي القعدة سنة سبع, وعمرة العرانة ف ذي القعدة سنة ثان وعمرته الت مع حجته أحرم
 بما معا ف ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر ف غي ذلك بعد هجرته, ولكن قال لم هانء: »عمرة ف
 رمضان تعدل حجة معي«, وما ذاك إل لنا قد عزمت على الج معه عليه السلم, فاعتاقت عن ذلك
 بسبب الطهر, كما هو مبسوط ف الديث عند البخاري ونص سعيد بن جبي على أنه من خصائصها,

وال أعلم.
   وقال السدي ف قوله: }وأتوا الج والعمرة ل{ أي أقيموا الج والعمرة, وقال علي بن أب طلحة

 عن ابن عباس ف قوله: }وأتوا الج والعمرة ل{, يقول: من أحرم بج أو بعمرة فليس له أن يل, حت
 يتمهما تام الج, يوم النحر إذا رمى جرة العقبة, وطاف بالبيت وبالصفا والروة فقد حل. وقال قتادة
 عن زرارة, عن ابن عباس أنه قال: الج عرفة, والعمرة الطواف, وكذا روى العمش عن إبراهيم عن

 علقمة ف قوله: }وأتوا الج والعمرة ل{, قال: هي قراءة عبد ال وأتوا الج والعمرة إل البيت ل
 ياوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبي, فقال كذلك قال ابن عباس. وقال

 سفيان عن العمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا الج والعمرة إل البيت, وكذاروى الثوري
 أيضا, عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم, أنه قرأ: وأقيموا الج والعمرة إل البيت. وقرأ الشعب:

 }وأتوا الج والعمرة ل{ برفع العمرة, وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلف ذلك, وقد وردت
 أحاديث كثية من طرق متعددة, عن أنس وجاعة من الصحابة, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم,
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 جع ف إحرامه بج وعمرة, وثبت عنه ف الصحيح أنه قال لصحابه: »من كان معه هدي فليهل بج
وعمرة«, وقال ف الصحيح أيضا: »دخلت العمرة ف الج إل يوم القيامة«.

   وقد روى المام أبو ممد بن أب حات ف سبب نزول هذه اَلية حديثا غريبا, فقال: حدثنا علي بن
 السي, حدثنا أبو عبد ال الروي, حدثنا غسان الروي, حدثنا إبراهيم ابن طهمان, عن عطاء عن

 صفوان بن أمية, أنه قال: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم متضمخ بالزعفران, عليه جبة, فقال:
 كيف تأمرن يا رسول ال ف عمرت قال: فأنزل ال }وأتوا الج والعمرة ل{ فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »أين السائل عن العمرة« ؟ فقال: ها أنا ذا, فقال له »ألق عنك ثيابك ث اغتسل واستنشق ما
 استطعت, ث ما كنت صانعا ف حجك فاصنعه ف عمرتك« هذا حديث غريب وسياق عجيب, والذي
 ورد ف الصحيحي عن يعلى بن أمية ف قصة الرجل الذي سأل النب صلى ال عليه وسلم وهو بالعرانة,
 فقال: كيف ترى ف رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق ؟ فسكت رسول ال صلى ال عليه وسلم,
 ث جاءه الوحي ث رفع رأسه فقال: أين السائل ؟ فقال ها أنا ذا, فقال »أما البة فانزعها, وأما الطيب

 الذي بك فاغسله, ث ما كنت صانعا ف حجك فاصنعه ف عمرتك« ول يذكر فيه الغسل والستنشاق,
ول ذكر نزول هذه اَلية, وهو عن يعلى بن أمية ل صفوان بن أمية, فال أعلم.

   وقوله }فإن أحصرت فما استيسر من الدي{ ذكروا أن هذه اَلية نزلت ف سنة ست, أي عام الديبية
 حي حال الشركون بي رسول ال صلى ال عليه وسلم وبي الوصول إل البيت, وأنزل ال ف ذلك
 سورة الفتح بكمالا, وأنزل لم رخصة أن يذبوا ما معهم من الدي, وكان سبعي بدنة, وأن يلقوا

 رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم, فعند ذلك أمرهم عليه السلم أن يلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا, فلم
 يفعلوا انتظارا للنسخ, حت خرج فحلق رأسه ففعل الناس, وكان منهم من قصر رأسه ول يلقه, فلذلك

 قال صلى ال عليه وسلم »رحم ال الحلقي« قالوا: والقصرين يا رسول ال ؟ فقال ف الثالثة
 »والقصرين«, وقد كانوا اشتركوا ف هديهم ذلك كل سبعة ف بدنة, وكانوا ألفا وأربعمائة, وكان

 منلم بالديبية خارج الرم, وقيل بل كانوا على طرف الرم, فال أعلم, ولذا اختلف العلماء: هل
 يتص الصر بالعدو فل يتحلل إل من حصره عدو ل مرض ول غيه على قولي, فقال ابن أب حات:
 حدثنا ممد بن عبد ال بن يزيد القري, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس, وابن طاوس

 عن أبيه عن ابن عباس, وابن أب نيح عن ابن عباس, أنه قال: ل حصر إل حصر العدو, فأما من أصابه
 مرض أو وضع أو ضلل فليس عليه شيء, إنا قال ال تعال: }فإذا أمنتم{ فليس المن حصرا, قال:
 وروي عن ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نو ذلك, والقول الثان: إن الصر أعم من أن
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 يكون بعدو أو مرض أو ضلل, وهو التوهان عن الطريق أو نو ذلك, قال المام أحد: حدثنا يي بن
 سعيد, حدثنا حجاج بن الصواف عن يي بن أب كثي, عن عكرمة, عن الجاج بن عمرو النصاري,

 قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة
 أخرى« قال: فذكرت ذلك لبن عباس وأب هريرة فقال: صدق, وأخرجه أصحاب الكتب الربعة من
 حديث يي بن أب كثي به, وف رواية لب داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو مرض, فذكر معناه.
 ورواه ابن أب حات عن السن بن عرفة, عن إساعيل بن علية, عن الجاج بن أب عثمان الصواف به,
 ث قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبي وعلقمة وسعيد بن السيب وعروة بن الزبي وماهد والنخعي
 وعطاء ومقاتل بن حيان الحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الحصار من كل شيء آذاه
 وثبت ف الصحيحي عن عائشة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبي بن عبد

 الطلب, فقالت: يا رسول ال إن أريد الج وأنا شاكية, فقال »حجي واشترطي أن ملي حيث
 حبستن« ورواه مسلم عن ابن عباس بثله, فذهب من ذهب من العلماء إل صحة الشتراط ف الج لذا

 الديث, وقد علق المام ممد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا الذهب على صحة هذا الديث,
قال البيهقي وغيه من الفاظ: وقد صح ول المد.

   وقوله }فما استيسر من الدي{ قال المام مالك: عن جعفر بن ممد عن أبيه, عن علي بن أب
 طالب, أنه كان يقول: }فما استيسر من الدي{ شاة, وقال ابن عباس: الدي من الزواج الثمانية من
 البل والبقر والعز والضأن, وقال الثوري عن حبيب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس ف قوله }فما
 استيسر من الدي{ قال: شاة, وكذا قال عطاء وماهد وطاوس وأبو العالية وممد بن علي بن السي

 وعبد الرحن بن القاسم والشعب والنخعي والسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيهم: مثل
 ذلك, وهو مذهب الئمة الربعة, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو خالد الحر
 عن يي بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر: أنما كانا ل يريان ما استيسر من الدي إل من

 البل والبقر. قال: وروي عن سال والقاسم وعروة بن الزبي وسعيد بن جبي نو ذلك )قلت( والظاهر
 أن مستند هؤلء فيما ذهبوا إليه قصة الديبية, فإنه ل ينقل عن أحد منهم أنه ذبح ف تلله ذلك شاة,

 وإنا ذبوا البل والبقر, ففي الصحيحي عن جابر, قال: أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم أن
 نشترك ف البل والبقر كل سبعة منا ف بقرة, وقال عبد الرزاق: أخبنامعمر عن ابن طاوس عن أبيه,
 عن ابن عباس ف قوله }فما استيسر من الدي{ قال: بقدر يسارته, وقال العوف, عن ابن عباس: إن

 كان موسرا فمن البل, وإل فمن البقر, وإل فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن أبيه }فما استيسر من
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 الدي{ قال: إنا ذلك فيما بي الرخص والغلء, والدليل على صحة قول المهور فيما ذهبوا إليه من
 إجزاء ذبح الشاة ف الحصار أن ال أوجب ذبح ما استيسر من الدي أي مهما تيسر ما يسمى هديا,

 والدي من بيمة النعام, وهي البل والبقر والغنم, كما قاله الب البحر ترجان القرآن وابن عم رسول
 ال صلى ال عليه وسلم, وقد ثبت ف الصحيحي عن عائشة أم الؤمني رضي ال عنها قالت: أهدى

النب صلى ال عليه وسلم مرة غنما.
   وقوله }ول تلقوا رؤوسكم حت يبلغ الدي مله{ معطوف على قوله }وأتوا الج والعمرة ل{
 وليس معطوفا على قوله }فإن أحصرت فما استيسر من الدي{ كما زعمه ابن جرير رحه ال, لن

 النب صلى ال عليه وسلم وأصحابه عام الديبية لا حصرهم كفار قريش عن الدخول إل الرم, حلقوا
 وذبوا هديهم خارج الرم, فأما ف حال المن والوصول إل الرم فل يوز اللق }حت يبلغ الدي

 مله{ ويفرغ الناسك من أفعال الج والعمرة إن كان قارنا, أو من فعل أحدها إن كان منفردا أو
 متمتعا, كما ثبت ف الصحيحي عن حفصة أنا قالت: يا رسول ال, ما شأن الناس حلوا من العمرة,

ول تل أنت من عمرتك ؟ فقال »إن لبدت رأسي وقلدت هديي, فل أحل حت أنر«.
   وقوله }فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ قال

 البخاري: حدثنا آدم, حدثنا شعبة عن عبد الرحن بن الصبهان, سعت عبد ال بن معقل قال: قعدت
 إل كعب بن عجرة ف هذا السجد ـ يعن مسجد الكوفة ـ فسألته عن فدية من صيام, فقال: حلت
 إل النب صلى ال عليه وسلم, والقمل يتناثر على وجهي, فقال »ما كنت أرى أن الهد بلغ بك هذا,
 أما تد شاة« ؟ قلت: ل, قال: »صم ثلثة أيام أو أطعم ستة مساكي, لكل مسكي نصف صاع من

 طعام, واحلق رأسك« فنلت ّف خاصة وهي لكم عامة وقال المام أحد: حدثنا إساعيل, حدثنا أيوب
 عن ماهد, عن عبد الرحن بن أب ليلى, عن كعب بن عجرة, قال: أتى علّي النب صلى ال عليه وسلم

 وأنا ُأوقد تت قدر والقمل يتناثر على وجهي, أو قال حاجب, فقال »يؤذيك هوام رأسك« ؟ قلت:
 نعم, قال »فاحلقه, وصم ثلثة أيام, أو أطعم ستة مساكي, أو أنسك نسيكة« قال أيوب: ل أدري

 بأيتهن بدأ, وقال أحد أيضا: حدثنا هشيم, حدثنا أبو بشر عن ماهد, عن عبد الرحن بن أب ليلى, عن
 كعب بن عجرة, قال: كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم بالديبية ونن مرمون وقد حصره

 الشركون, وكانت ل وفرة, فجعلت الوام تساقط على وجهي, فمر علّي النب صلى ال عليه وسلم
 فقال: »أيؤذيك هوام رأسك« ؟ فأمره أن يلق قال: ونزلت هذه اَلية }فمن كان منكم مريضا أو به
 أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ وكذا رواه عفان عن شعبة عن أب بشر وهو جعفر
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  وعن شعبة عن داود عن الشعب عن¹بن إياس به, وعن شعبة عن الكم عن عبد الرحن بن أب ليلى به
  ورواه المام مالك عن حيد بن قيس, عن ماهد, عن عبد الرحن بن أب ليلى,¹كعب بن عجرة نوه

 عن كعب بن عجرة, فذكره نوه, وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صال, عن
 السن البصري: أنه سع كعب بن عجرة يقول: فذبت شاة, ورواه ابن مردويه, وروي أيضا من

 حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »النسك شاة, والصيام ثلثة أيام, والطعام فرق بي ستة« وكذا روي عن علي وممد بن كعب

 وعكرمة وإبراهيم وماهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس, وقال ابن أب حات: أخبنا يونس بن عبد
 العلى, أخبنا عبد ال بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكري بن مالك الزري, عن ماهد,

 عن عبد الرحن بن أب ليلى, عن كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول ال صلى ال عليه وسلم فآذاه
 القمل ف رأسه, فأمره رسول ال صلى ال عليه وسلم أن يلق رأسه, وقال: »صم ثلثة أيام, أو أطعم
 ستة مساكي, مدين مدين لكل إنسان, أو أنسك شاة, أي ذلك فعلت أجزأ عنك« وهكذا روى ليث
 بن أب سليم عن ماهد, عن ابن عباس ف قوله }ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ قال: إذا كان أو
 فأيه أخذت أجزأ عنك, قال ابن أب حات: وروي عن ماهد وعكرمة وعطاء وطاوس والسن وحيد
 العرج وإبراهيم والنخعي والضحاك نو ذلك. )قلت( وهو مذهب الئمة الربعة, وعامة العلماء أنه

 يي ف هذا القام, إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق, وهو ثلثة آصع لكل مسكي نصف صاع وهو
 مدان, وإن شاء ذبح شاة وتصدق با على الفقراء أّي ذلك فعل أجزأه, ولا كان لفظ القرآن ف بيان

 الرخصة جاء بالسهل فالسهل }ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ ولا أمر النب صلى ال عليه وسلم
 كعب بن عجرة بذلك, أرشده إل الفضل فالفضل, فقال: أنسك شاة, أو أطعم ستة مساكي, أو صم
 ثلثة أيام, فكل حسن ف مقامه, ول المد والنة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو بكر بن
 عياش, قال: ذكر العمش, قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبي عن هذه اَلية }ففدية من صيام أو صدقة
 أو نسك{ فأجابه بقول يكم عليه طعام, فإن كان عنده اشترى شاة, وإن ل يكن قومت الشاة دراهم

 وجعل مكانا طعام فتصدق, وإل صام لكل نصف صاع يوما, قال إبراهيم: كذلك سعت علقمة
 يذكر, قال: لا قال ل سعيد بن جبي: من هذا ما أظرفه ؟ قال: قلت: هذا إبراهيم, فقال: ما أظرفه كان
 يالسنا, قال: فذكرت ذلك لبراهيم قال: فلما قلت: يالسنا انتفض منها, وقال ابن جرير أيضا: حدثنا

 ابن أب عمران, حدثنا عبيد ال بن معاذ عن أبيه, عن أشعث, عن السن ف قوله }ففدية من صيام أو
 صدقة أو نسك{ قال: إذا كان بالحرم أذى من رأسه, حلق وافتدى بأي هذه الثلثة شاء, والصيام
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 عشرة أيام, والصدقة على عشرة مساكي, كل مسكي مكوكي: مكوكا من تر, ومكوكا من بر,
 والنسك شاة, وقال قتادة عن السن وعكرمة ف قوله }ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ قال: إطعام
 عشرة مساكي, وهذان القولن من سعيد بن جبي وعلقمة والسن وعكرمة, قولن غريبان فيهما نظر,

 لنه قد ثبتت السنة ف حديث كعب بن عجرة الصيام ثلثة أيام ل ستة, أو إطعام ستة مساكي, أو
 نسك شاة, وأن ذلك على التخيي كما دل عليه سياق القرآن, وأما هذا الترتيب فإنا هو معروف ف
 قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجع الفقهاء هناك بلف هذا, وال أعلم. وقال هشام: أخبنا
 ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة, وما كان من صيام فحيث شاء, وكذا

 قال ماهد وعطاء والسن, وقال هشام: أخبنا حجاج وعبد اللك وغيها عن عطاء أنه كان يقول: ما
 كان من دم فبمكة, وما كان من طعام وصيام فحيث شاء, وقال هشيم: أخبنا يي بن سعيد عن

 يعقوب بن خالد, أخبنا أبو أساء مول ابن جعفر, قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والسي بن
 علي فارتل عثمان, قال أبو أساء وكنت مع ابن جعفر فإذا نن برجل نائم وناقته عند رأسه, قال:
 فقلت: أيها النائم, فاستيقظ فإذا السي بن علي, قال: فحمله ابن جعفر حت أتينا به السقيا, قال:

 فأرسل إل علي ومعه أساء بنت عميس, قال: فمرضناه نوا من عشرين ليلة, قال: قال علي للحسي ما
 الذي تد ؟ قال: فأومأ بيده إل رأسه, قال: فأمر به علي فحلق رأسه, ث دعا ببدنة فنحرها فإن كانت

هذه الناقة عن اللق, ففيه أنه نرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح.
   وقوله }فإذا أمنتم فمن تتع بالعمرة إل الج فما استيسر من الدي{ أي فإذا تكنتم من أداء الناسك
 فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إل الج, وهو يشمل من أحرم بما, أو أحرم بالعمرة أوًل, فلما فرغ

 منها أحرم بالج, وهذا هو التمتع الاص, وهو العروف ف كلم الفقهاء, والتمتع العام يشمل
 القسمي, كما دلت عليه الحاديث الصحاح, فإن من الرواة من يقول: تتع رسول ال صلى ال عليه

 وسلم وآخر يقول: قرن ول خلف أنه ساق هديا, وقال تعال: }فمن تتع بالعمرة إل الج فما
 استيسر من الدي{ أي فليذبح ما قدر عليه من الدي, وأقله شاة, وله أن يذبح البقر, لن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر, وقال الوزاعي, عن يي بن أب كثي عن أب سلمة عن أب

 هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات, رواه أبو بكر بن
 مردويه, وف هذا دليل على مشروعية التمتع, كما جاء ف الصحيحي عن عمران بن حصي, قال:

 نزلت آية التعة ف كتاب ال وفعلناها مع رسول ال صلى ال عليه وسلم, ث ل ينل قرآن يرمها ول
 ينه عنها, حت مات, قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر, وهذا الذي قاله البخاري قد
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 جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب ال يأمر بالتمام, يعن قوله
 }وأتوا الج والعمرة ل{ وف نفس المر ل يكن عمر رضي ال عنه ينهى عنها مرما لا, إنا كان

 ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجي ومعتمرين, كما قد صرح به رضي ال عنه.  وقوله }فمن ل
 يد فصيام ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة{ يقول تعال: فمن ل يد هديا فليصم

 ثلثة أيام ف الج, أي ف أيام الناسك, قال العلماء: والول أن يصومها قبل عرفة ف العشر, قاله,
 عطاء, أو من حي يرم قاله ابن عباس وغيه لقوله ف الج, ومنهم من يوز صيامها من أول شوال,

 قاله طاوس وماهد وغي واحد, وجوز الشعب صيام يوم عرقة وقبله يومي, وكذا قال ماهد وسعيد بن
 جبي والسدي وعطاء وطاوس والكم والسن وحاد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن
 حيان, وقال العوف عن ابن عباس: إذا ل يد هديا فعليه صيام ثلثة أيام ف الج قبل يوم عرفة, فإذا

 كان يوم عرفة الثالث, فقد ت صومه, وسبعة إذا رجع إل أهله, وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن
 ابن عمر قال: يصوم يوما قبل التروية, ويوم التروية, ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن ممد عن أبيه, عن

 علي أيضا: فلو ل يصمها أو بعضها قبل العيد, فهل يوز أن يصومها ف أيام التشريق ؟ فيه قولن
 للعلماء وها للمام الشافعي أيضا, القدي منهما: أنه يوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر ف صحيح
 البخاري: ل يرخص ف أيام التشريق أن يصمن إل لن ل يد الدي هكذا رواه مالك عن الزهري عن

 عروة عن عائشة وعن سال عن ابن عمر وقد روي من غي وجه عنهما, ورواه سفيان عن جعفر بن
 ممد عن أبيه عن علي, أنه كان يقول: من فاته صيام ثلثة أيام ف الج, صامهن أيام التشريق, وبذا
 يقول عبيد بن عمي الليثي عن عكرمة والسن البصري وعروة بن الزبي, وإنا قالوا ذلك لعموم قوله

 }فصيام ثلثة أيام ف الج{ والديد من القولي أنه ل يوز صيامها أيام التشريق لا رواه مسلم عن قتيبة
 الذل رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أيام التشريق أيام أكل وشرب, وذكر

ال عز وجل«.
   وقوله }وسبعة إذا رجعتم{ فيه قولن: )أحدهم( إذا رجعتم إل رحالكم, ولذا قال ماهد: هي

 رخصة إذا شاء صامها ف الطريق, وكذا قال عطاء بن أب رباح. والقول )الثان( إذا رجعتم إل
 أوطانكم, قال عبد الرزاق: أخبنا الثوري عن يي بن سعيد عن سال, سعت ابن عمر قال: }فمن ل

 يد فصيام ثلثة أيام ف الج, وسبعة إذا رجعتم{ قال: إذا رجع إل أهله, وكذا روي عن سعيد بن
 جبي وأب العالية وماهد وعطاء وعكرمة والسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس, وحكى على ذلك
 أبو جعفر بن جرير الجاع, وقد قال البخاري: حدثنا يي بن بكي, حدثنا الليث عن عقيل, عن ابن
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 شهاب, عن سال بن عبد ال, أن ابن عمر قال: تتع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف حجة الوداع
 بالعمرة إل الج, وأهدى فساق معه الدي من ذي الليفة, فأهل بعمرة, ث أهل بالج, فتمتع الناس مع
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, وبدأ رسول ال صلى ال عليه وسلم بالعمرة إل الج, فكان من الناس

 من أهدى فساق الدي, ومنهم من ل يهد, فلما قدم النب صلى ال عليه وسلم مكة قال للناس: »من
 كان منكم أهدَى فإنه ل يل بشيء حرم منه حت يقضي حجه ومن ل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت
 وبالصفا والروة وليقصر وليحلل ث ليهل بالج, فمن ل يد هديا فليصم ثلثة أيام ف الج, وسبعة إذا

 رجع إل أهله« وذكر تام الديث, قال الزهري: وأخبن عروة عن عائشة بثل ما أخبن سال عن
 أبيه, والديث مرج ف الصحيحي من حديث الزهري به, وقوله }تلك عشرة كاملة{ قيل: تأكيد,

 كما تقول العرب: رأيت بعين, وسعت بأذن, وكتبت بيدي, وقال ال تعال: }ول طائر يطي
 بناحيه{ وقال }ول تطه بيمينك{ وقال }وواعدنا موسى ثلثي ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه
 أربعي ليلة{ وقيل: معن كاملة المر بإكمالا وإتامها, اختاره ابن جرير, وقيل معن كاملة أي مزئة
 عن الدي, قال هشيم عن عباد بن راشد عن السن البصري ف قوله }تلك عشرة كاملة{ قال: من

الدي.
   وقوله }ذلك لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام{ قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عن
 بقوله }لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام{ بعد إجاع جيعهم على أن أهل الرم معنيون به وأنه

 ل متعة لم, فقال بعضهم: عن بذلك أهل الرم خاصة دون غيهم, حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد
 الرحن, حدثنا سفيان هو الثوري قال: ابن عباس: هم أهل الرم, وكذا روى ابن البارك عن الثوري,

 وزاد الماعة عليه, وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة, ل متعة لكم, أحلت
 لهل اَلفاق وحرمت عليكم, إنا يقطع أحدكم واديا, أو قال: يعل بينه وبي الرم واديا, ث يهل

 بعمرة, وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه, قال: التعة للناس ل لهل مكة, من ل
 يكن أهله من الرم. وكذا قول ال عز وجل }ذلك لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام{ قال:

 وبلغن عن ابن عباس مثل قول طاوس, وقال آخرون: هم أهل الرم ومن بينه وبي الواقيت, كما قال
 عبد الرزاق: أخبنا معمر عن عطاء, قال: من كان أهله دون الواقيت فهو كأهل مكة ل يتمتع, وقال

 عبد ال بن البارك عن عبد الرحن بن يزيد بن جابر عن مكحول ف قوله }ذلك لن ل يكن أهله
 حاضري السجد الرام{ قال: من كان دون اليقات وقال ابن جريج عن عطاء ذلك ل يكن أهله
 حاضري السجد الرام قال: عرفة ومزدلفة وعرفة والرجيع, وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سعت
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 الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نوه تتع, وف رواية عنه: اليوم واليومي, واختار ابن جرير ف
 ذلك مذهب الشافعي أنم أهل الرم, ومن كان منه على مسافة ل يقصر فيها الصلة, لن من كان

كذلك يعد حاضرا ل مسافرا, وال أعلم.
   وقوله: }واتقوا ال{ أي فيما أمركم وناكم }واعلموا أن ال شديد العقاب{ أي لن خالف أمره

وارتكب ما عنه زجره.

 ** اْلَحّج َأْشُهٌر ّمْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهّن اْلَحّج َفَل َرَفَث َوَل ُفُسوَق َوَل ِجَداَل ِفي اْلَحّج َوَما َتْفَعُلوْا
ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه الّلُه َوَتَزّوُدوْا َفِإّن َخْيَر الّزاِد الّتْقَوَى َواّتُقوِن َيُأْوِلي الْلَباِب 

    اختلف أهل العربية ف قوله }الج أشهر معلومات{ فقال بعضهم: تقديره الج حج أشهر معلومات,
 فعلى هذا التقدير يكون الحرام بالج فيها أكمل من الحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا,
 والقول بصحة الحرام بالج ف جيع السنة مذهب مالك وأب حنيفة وأحد بن حنبل وإسحاق بن
 راهويه, وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد واحتج لم بقوله تعال: }يسألونك عن
 الهلة قل هي مواقيت للناس والج{ وبأنه أحد النسكي, فصح الحرام به ف جيع السنة كالعمرة.
 وذهب الشافعي رحه ال, إل أنه ل يصح الحرام بالج إل ف أشهره, فلو أحرم به قبلها ل ينعقد

 إحرامه به وهل ينعقد عمرة, فيه قولن عنه. والقول بأنه ل يصح الحرام بالج إل ف أشهره مروي عن
 ابن عباس وجابر, وبه يقول عطاء وطاوس وماهد رحهم ال, والدليل عليه قوله }الج أشهر

 معلومات{ وظاهره التقدير اَلخر الذي ذهب إليه النحاة, وهو أن وقت الج أشهر معلومات فخصصه
 با من بي سائر شهور السنة, فدل على أنه ل يصح قبلها كميقات الصلة, وقال الشافعي رحه ال:

 أخبنا مسلم بن خالد عن ابن جريج, أخبن عمر بن عطاء عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال: ل
 ينبغي لحد أن يرم بالج إل ف شهور الج من أجل قول ال تعال: }الج أشهر معلومات{ وكذا

 رواه ابن أب حات عن أحد بن يي بن مالك السوسي عن حجاج بن ممد العور, عن ابن جريج به,
 ورواه ابن مردويه ف تفسيه من طريقي عن حجاج بن أرطاة, عن الاكم بن عتيبة, عن مقسم عن ابن

 عباس أنه قال: من السنة أن ل يرم بالج إل ف أشهر الج, وقال ابن خزية ف صحيحه: حدثنا أبو
 كريب, حدثنا أبو خالد الحر عن شعبة, عن الكم, عن مقسم, عن ابن عباس, قال: ل يرم بالج
 إل ف أشهر الج, فإن من سنة الج أن يرم ف أشهر الج, وهذا إسناد صحيح, وقول الصحاب من
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 السنة كذا ف حكم الرفوع عند الكثرين, ول سيما قول ابن عباس تفسيا للقرآن وهو ترجانه. وقد
 ورد فيه حديث مرفوع, قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي, حدثنا نافع, حدثنا السن بن الثن, حدثنا

 أبو حذيفة, حدثنا سفيان عن أب الزبي, عن جابر, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال »ل ينبغي
 لحد أن يرم بالج إل ف أشهر الج« وإسناده ل بأس به, لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن

 ابن جريج, عن أب الزبي أنه سع جابر بن عبد ال يسأل: أيهّل بالج قبل أشهر الج ؟ فقال: ل, وهذا
 الوقوف أصح وأثبت من الرفوع, ويبقى حينئٍذ مذهب صحاب يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن ل

يرم بالج إل ف أشهره, وال أعلم.
   وقوله }أشهر معلومات{ قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الجة,

 وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الزم, رواه ابن جرير موصوًل, حدثنا أحد بن حازم بن أب برزة,
 حدثنا أبو نعيم, حدثنا ورقاء عن عبد ال بن دينار, عن ابن عمر }الج أشهر معلومات{ قال: شوال
 وذو القعدة وعشر من ذي الجة, إسناد صحيح, وقد رواه الاكم أيضا ف مستدركه عن الصم, عن
 السن بن علي بن عفان, عن عبد ال بن ني, عن عبد ال عن نافع, عن ابن عمرو فذكره وقال: هو
 على شرط الشيخي, )قلت( وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد ال بن الزبي وابن عباس

 وعطاء وطاوس وماهد وإبراهيم النخعي والشعب والسن وابن سيين ومكحول وقتادة والضحاك بن
 مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان, وهو مذهب الشافعي وأب حنيفة وأحد بن حنبل وأب يوسف
 وأب ثور رحهم ال, واختار هذا القول ابن جرير, قال: وصح إطلق المع على شهرين وبعض الثالث
 للتغليب, كما يقول العرب: رأيته العام ورأيته اليوم, وإنا وقع ذلك ف بعض العام واليوم }فمن تعجل
 ف يومي فل إث عليه{ وإنا تعجل ف يوم ونصف يوم, وقال المام مالك بن أنس والشافعي ف القدي:

 هي شوال وذو القعدة وذو الجة بكماله, وهو رواية عن ابن عمر أيضا, قال ابن جرير: حدثنا أحد بن
 إسحاق, حدثنا أبو أحد, حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر, عن ماهد, عن ابن عمر, قال: شوال
 وذو القعدة وذو الجة, وقال ابن أب حات ف تفسيه: حدثنا يونس بن عبد العلى, حدثنا ابن وهب,
 أخبن ابن جريج, قال: قلت لنافع: أسعت عبد ال بن عمر يسمي شهور الج . قال: نعم, كان عبد

 ال يسمي شوال وذا القعدة وذا الجة, قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد ال
 صاحب النب صلى ال عليه وسلم, وهذا إسناد صحيح إل ابن جريج, وقد حكى هذا أيضا عن طاوس

 وماهد وعروة بن الزبي والربيع بن أنس وقتادة, وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع, رواه الافظ
 بن مردويه من طريق حصي بن مارق, وهو متهم بالوضع, عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب
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 عن أب أمامة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »الج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو
 الجة« وهذا كما رأيت ل يصح رفعه وال أعلم, وفائدة مذهب مالك أنه إل آخر ذي الجة بعن أنه

 متص بالج, فيكره العتمار ف بقية ذي الجة, ل أنه يصح الج بعد ليلة النحر, قال ابن أب حات:
 حدثنا أحد بن سنان, حدثنا أبو معاوية عن العمش, عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب قال:

 قال عبد ال: الج أشهر معلومات, ليس فيها عمرة, وهذا إسناد صحيح, قال ابن جرير: وإنا أراد من
 ذهب إل أن أشهر الج شوال وذو القعدة وذو الجة أن هذه الشهر ليست أشهر العمرة إنا هي
 للحج وإن كان عمل الج قد انقضى بانقضاء أيام من, كما قال ممد بن سيين: ما أحد من أهل
 العلم يشك ف أن عمرة ف غي أشهر الج أفضل من عمرة ف أشهر الج, وقال ابن عون: سألت
 القاسم بن ممد عن العمرة ف أشهر الج فقال: كانوا ل يرونا تامة. )قلت( وقد ثبت عن عمر

 وعثمان رضي ال عنهما, أنما كان يبان العتمار ف غي أشهر الج وينهيان عن ذلك ف أشهر الج,
وال أعلم.

   وقوله }فمن فرض فيهّن الج{ أي أوجب بإحرامه حجا, فيه دللة على لزوم الحرام بالج والضي
 فيه, قال ابن جرير: أجعوا على أن الراد من الفرض ههنا الياب واللزام, وقال علي بن أب طلحة عن
 ابن عباس }فمن فرض فيهّن الج{ يقول: من أحرم بج أو عمرة, وقال عطاء: الفرض الحرام. وكذا

 قال إبراهيم والضحاك وغيهم. وقال ابن جرير: أخبن عمر بن عطاء عن عكرمة, عن ابن عباس أنه
 قال }فمن فرض فيهّن الج{ فل ينبغي أن يلب بالج ث يقيم بأرض. قال ابن أب حات: روي عن ابن

 مسعود وابن عباس وابن الزبي وماهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان
 الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نو ذلك, وقال طاوس والقاسم بن ممد: هو التلبية. وقوله }فل
 رفث{ أي من أحرم بالج أو العمرة فليجتنب الرفث, وهو الماع, كما قال تعال: }أحل لكم ليلة

 الصيام الرفث إل نسائكم{ وكذلك يرم تعاطي دواعيه من الباشرة والتقبيل ونو ذلك, كذلك التكلم
 به بضرة النساء, قال ابن جرير: حدثن يونس, أخبنا ابن وهب, أخبن يونس: أن نافعا أخبه أن عبد
 ال بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواهم, قال

 ابن وهب: وأخبن أبو صخر عن ممد بن كعب مثله, قال ابن جرير: وحدثنا ممد بن بشار, حدثنا
 ممد بن جعفر, حدثنا شعبة عن قتادة, عن رجل, عن أب العالية الرياحي, عن ابن عباس, أنه كان يدو

وهو مرم, وهو يقول:
 وهّن يشي بنا هيساإن يصدق الطي ننك ليسا
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   وقال أبوالعالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت مرم ؟ قال: إنا الرفث ما قيل عند النساء. ورواه العمش
 عن زياد بن حصي عن أب العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا, حدثن أب حصي بن
 قيس, قال: أصعدت مع ابن عباس ف الاج, وكنت خليله, فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس:

فأخذ بذنب بعيه فجعل يلويه ويرتز ويقول:
 وهن يشي بنا هيساإن تصدق الطي ننك ليسا

   قال فقلت: أترفث وأنت مرم ؟ فقال: إنا الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد ال بن طاوس عن
 أبيه: سألت ابن عباس عن قول ال عز وجل: }فل رفث ول فسوق{ ؟ قال: الرفث التعريض بذكر

 الماع, وهي العرابة ف كلم العرب, وهو أدن الرفث, وقال عطاء بن أب رباح: الرفث الماع وما
 دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة, وهو التعريض وهو

 مرم. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك, وكذا قال أبو العالية, وقال علي بن أب
 طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز, وأن يعرض لا بالفحش من الكلم ونو

 ذلك, وقال ابن عباس أيضا وابن عمر: الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبي وعكرمة وماهد
 وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الراسان وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي
 والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكري بن مالك والسن وقتادة

والضحاك وغيهم.
   وقوله }فل فسوق{ قال: مقسم وغي واحد, عن ابن عباس هي العاصي, وكذا قال عطاء وماهد

 وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبي وممد بن كعب والسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري والربيع بن
 أنس وعطاء بن يسار وعطاء الراسان ومقاتل بن حيان, وقال ممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر,

 قال: الفسوق ما أصيب من معاصي ال صيدا أو غيه, وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن
 عبد ال بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي ال ف الرم, وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب

 قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبي وماهد والسدي وإبراهيم النخعي والسن, وقد يتمسك هؤلء با
 ثبت ف الصحيح »سباب السلم فسوق وقتاله كفر« ولذا رواه ههنا الب أبو ممد بن أب حات من

 حديث سفيان الثوري عن زبيد, عن أب وائل, عن عبد ال, عن النب صلى ال عليه وسلم , قال:
 »سباب السلم فسوق, وقتاله كفر«, وروي من حديث عبد الرحن بن عبد ال بن مسعود عن أبيه,
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 ومن حديث أب إسحاق عن ممد بن سعد عن أبيه وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: الفسوق ههنا
 الذبح للصنام, قال ال تعال: }أو فسقا أهل لغي ال به{, وقال الضحاك: الفسوق التنابز باللقاب,

 والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جيع العاصي الصواب معهم, كما نى تعال عن الظلم ف الشهر الرم,
 وإن كان ف جيع السنة منهيا عنه, إل أنه ف الشهر الرم آكد, ولذا قال }منها أربعة حرم ذلك الدين
 القيم فل تظلموا فيهن أنفسكم{ وقال ف الرم }ومن يرد فيه بإلاد بظلم نذقه من عذاب أليم{ واختار

 ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نى عنه ف الحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الظفار
 ونو ذلك, كما تقدم عن ابن عمر, وما ذكرناه أول, وال أعلم, وقد ثبت ف الصحيحي من حديث

 أب حازم عن أب هريرة, قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : »من حج هذا البيت, فلم يرفث ول
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه«

   وقوله }ول جدال ف الج{ فيه قولن: )أحدها( ول مادلة ف وقت الج ف مناسكه, وقد بينه ال
 أت بيان, ووضحه أكمل إيضاح, كما قال وكيع عن العلء بن عبد الكري: سعت ماهدا يقول }ول
 جدال ف الج{ قد بي ال أشهر الج فليس فيه جدال بي الناس. وقال ابن أب نيح عن ماهد }ول

 جدال ف الج{ قال: ل شهر ينسأ ول جدال ف الج قد تبي ث ذكر كيفية ما كان الشركون يصنعون
 ف النسيء الذي ذمهم ال به. وقال الثوري, عن عبد العزيز بن رفيع, عن ماهد ف قوله }ول جدال ف
 الج{ قال: قد استقام الج. فل جدال فيه, وكذا قال السدي. وقال هشيم: أخبنا حجاج عن عطاء,
 عن ابن عباس }ول جدال ف الج{ قال: الراء ف الج. وقال عبد ال بن وهب: قال مالك: قال ال

 تعال: }ول جدال ف الج{ فالدال ف الج ـ وال أعلم ـ أن قريشا كانت تقف عند الشعر الرام
 بالزدلفة, وكانت العرب وغيهم يقفون بعرفة, وكانوا يتجادلون يقول هؤلء: نن أصوب ويقول
 هؤلء: نن أصوب, فهذا فيما نرى, وال أعلم, وقال ابن وهب عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم:

 كانوا يقفون مواقف متلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم, فقطعه ال حي أعلم نبيه
 بالناسك, وقال ابن وهب: عن أب صخر, عن ممد بن كعب, قال: كانت قريش إذا اجتمعت بن قال

 هؤلء: حجنا أت من حجكم, وقال هؤلء: حجنا أت من حجكم, وقال حاد بن سلمة, عن جبي بن
 حبيب, عن القاسم بن ممد أنه قال: الدال ف الج أن يقول بعضهم: الج غدا, ويقول بعضهم: الج

اليوم, وقد اختار ابن جرير مضمون هذه القوال, وهو قطع التنازع ف مناسك الج, وال أعلم.
   )والقول الثان( أن الراد بالدال ههنا الخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الميد بن بيان, حدثنا

 إسحاق عن شريك, عن أب إسحاق, عن أب الحوص, عن عبد ال بن مسعود ف قوله }ول جدال ف
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 الج{ قال: أن تاري صاحبك حت تغضبه, وبذا السناد إل أب إسحاق عن التميمي, سألت ابن
 عباس, عن الدال, قال: الراء تاري صاحبك حت تغضبه, وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن
 عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء وماهد وسعيد بن جبي وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الراسان

 ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي
 وعطاء بن يسار والسن وقتادة والزهري وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس ول جدال ف الج,

 الراء واللحاة حت تغضب أخاك وصاحبك فنهى ال عن ذلك, وقال إبراهيم النخعي }ول جدال ف
 الج{ قال: كانوا يكرهون الدال, وقال ممد بن إسحاق, عن نافع, عن ابن عمر, قال الدال ف

 الج السباب والنازعة, وكذا روى ابن وهب عن يونس, عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: الدال ف
 الج السباب والراء والصومات, وقال ابن أب حات : وروي عن ابن الزبي والسن وإبراهيم وطاوس

 وممد بن كعب, قالوا الدال الراء, وقال عبد ال بن البارك عن يي بن بشر, عن عكرمة }ول جدال
 ف الج{ والدال الغضب, أن تغضب عليك مسلما إل أن تستعتب ملوكا فتغضبه من غي أن تضربه,

 فل بأس عليك إن شاء ال. )قلت( ولو ضربه لكان جائزا سائغا, والدليل على ذلك ما رواه المام
 أحد: حدثنا عبد ال بن إدريس, حدثنا ممد بن إسحاق, عن يي بن عباد بن عبد ال بن الزبي عن
 أبيه, عن أساء بنت أب بكر قالت: خرجنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم حجاجا حت إذا كنا

 بالعرج نزل رسول ال صلى ال عليه وسلم فجلست عائشة إل جنب رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وجلست إل جانب أب, وكانت زمالة أب بكر وزمالة رسول ال صلى ال عليه وسلم واحدة مع غلم

 أب بكر, فجلس أبو بكر ينتظره إل أن يطلع عليه, فأطلع وليس مع بعيه, فقال: أين بعيك ؟ فقال:
 أضللته البارحة, فقال أبو بكر: بعي تضلله ؟ فطفق يضربه ورسول ال صلى ال عليه وسلم يبتسم

 ويقول »انظروا إل هذا الحرم ما يصنع« وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق,
 ومن هذاالديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تام الج ضرب المال, ولكن يستفاد
 من قول النب صلى ال عليه وسلم عن أب بكر رضي ال عنه »انظروا إل هذا الحرم ما يصنع« كهيئة

النكار اللطيف أن الول ترك ذلك, وال أعلم.
   وقد قال المام عبد بن حيد ف مسنده: حدثنا عبيد ال بن موسى, عن موسى بن عبيدة, عن أخيه

 عبد ال بن عبيد ال, عن جابر بن عبد ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من قضى نسكه
وسلم السلمون من لسانه ويده, غفر له ما تقدم من ذنبه«.
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   وقوله }وما تفعلوا من خي يعلمه ال{ لا ناهم عن إتيان القبيح قوًل وفعًل, حثهم على فعل الميل
 وأخبهم أنه عال به, وسيجزيهم عليه أوفر الزاء يوم القيامة, وقوله }وتزودوا فإن خي الزاد التقوى{
 قال العوف, عن ابن عباس: كان أناس يرجون من أهليهم ليست معهم أزودة, يقولون: نج بيت ال
 ول يطعمنا ؟ فقال ال: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وقال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عبد

 ال بن يزيد القري: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, عن عكرمة: أن ناسا كانوا يجون بغي زاد
 فأنزل ال }وتزودوا فإن خي الزاد التقوى{ وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهوالفلس, عن ابن عيينة,
 قال ابن أب حات: وقد روى هذا الديث ورقاء عن عمرو بن دينار, عن عكرمة عن ابن عباس, قال وما

 يرويه عن ابن عيينة أصح. )قلت( قد وراه النسائي عن سعيد بن عبد الرحن الخزومي, عن سفيان بن
 عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن ابن عباس: كان ناس يجون بغي زاد, فأنزل ال }وتزودوا
 فإن خي الزاد التقوى{ وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يي بن بشر, عن شبابة, وأخرجه أبو

 داود عن أب مسعود أحد بن الفرات الرازي وممد بن عبد ال الخزومي عن شبابة عن ورقاء عن
 عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس, قال: كان أهل اليمن يجون ول يتزودون ويقولون: نن

 التوكلون, فأنزل ال }وتزودوا فإن خي الزاد التقوى{ ورواه عبد بن حيد ف تفسيه عن شبابة, ورواه
 ابن حبان ف صحيحه من حديث شبابة به, وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد
 الغفار عن نافع, عن ابن عمر, قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا با واستأنفوا زادا آخر,

 فأنزل ال تعال: }وتزودوا فإن خي الزاد التقوى{ فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق
 والكعك, وكذا قال ابن الزبي وأبو العالية وماهد وعكرمة والشعب والنخعي وسال بن عبد ال وعطاء

 الراسان وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان, وقال سعيد بن جبي: فتزودوا الدقيق والسويق
 والكعك, وقال وكيع بن الراح ف تفسيه: حدثنا سفيان عن ممد بن سوقة عن سعيد بن جبي

 }وتزودوا{ قال الشكنانج والسويق, قال وكيع أيضا, حدثنا إبراهيم الكي عن ابن نيح, عن ماهد,
 عن ابن عمر, قال: إن من كرم الرجل طيب زاده ف السفر, وزاد فيه حاد بن سلمة عن أب ريانة أن

ابن عمر كان يشترط على من صحبه الودة.
   وقوله }فإن خي الزاد التقوى{ لا أمرهم بالزاد للسفر ف الدنيا أرشدهم إل زاد اَلخرة, وهو

 استصحاب التقوى إليها, كما قال }وريشا ولباس التقوى ذلك خي{ لا ذكر اللباس السي نبه مرشدا
 إل اللباس العنوي, وهوالشوع والطاعة والتقوى, وذكر أنه خي من هذا وأنفع, قال عطاء الراسان

 ف قوله }فإن خي الزاد التقوى{ يعن زاد اَلخرة, وقال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا عبدان,
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 حدثنا هشام بن عمار, حدثنا مروان بن معاوية عن إساعيل, عن قيس, عن جرير عن عبد ال, عن النب
 صلى ال عليه وسلم قال »من يتزود ف الدنيا ينفعه ف اَلخرة« وقال مقاتل بن حيان لا نزلت هذه اَلية
 }وتزودوا{: قام رجل من فقراء السلمي فقال: يا رسول ال, ما ند ما نتزوده, فقال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم »تزود ما تكّف به وجهك عن الناس, وخي ما تزودت التقوى« رواه ابن أب حات, وقوله
 }واتقون يا أول اللباب{ يقول: واتقوا عقاب ونكال وعذاب لن خالفن ول يأتر بأمري, يا ذوي

العقول والفهام.

 ** َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضًل ّمن ّرّبُكْم َفِإَذآ َأَفْضُتم ّمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا الّلَه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم
َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن ُكْنُتْم ّمن َقْبِلِه َلِمَن الّضآّلَي 

    قال البخاري: حدثنا ممد, أخبن ابن عيينة عن عمرو, عن ابن عباس, قال: كانت عكاظ ومنة
 وذو الجاز أسواقا ف الاهلية, فتأثوا أن يتجروا ف الوسم, فنلت }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل

 من ربكم{ ف مواسم الج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغي واحد عن سفيان بن عيينة
 به. ولبعضهم فلماجاء السلم تأثوا أن يتجروا, فسألوا رسول ال صلى ال عليه وسلم عن ذلك, فأنزل

 ال هذه اَلية, وكذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس, قال: كان متجر الناس ف
 الاهلية عكاظ ومنة وذو الجاز, فلما كان السلم كأنم كرهوا ذلك حت نزلت هذه اَلية, وروى

 أبو داود وغيه من حديث يزيد بن أب زياد, عن ماهد, عن ابن عباس, قال: كانوا يتقون البيوع
 والتجارة ف الوسم والج, يقولون: أيام ذكر, فأنزل ال: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من

 ربكم{ وقال ابن جرير حدثن يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس
 أنه قال }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم{ ف مواسم الج, وقال علي بن أب طلحة عن
 ابن عباس ف هذه اَلية: ل حرج عليكم ف الشراء والبيع قبل الحرام وبعده, وهكذا روى العوف عن

 ابن عباس, وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الضرمي عن عطاء, عن ابن عباس أنه كان يقرأ }ليس
 عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم{ ف مواسم الج, وقال عبد الرحن, عن ابن عيينة, عن عبد ال
 بن أب يزيد: وهكذا فسرها ماهد وسعيد بن جبي وعكرمة ومنصور بن العتمر وقتادة وإبراهيم النخعي
 والربيع بن أنس وغيهم, وقال ابن جرير: حدثنا السن بن عرفة, حدثنا شبابة بن سوار, حدثنا شعبة
 عن أب أميمة, سعت ابن عمر سئل عن الرجل يج ومعه تارة, فقرأ ابن عمر }ليس عليكم جناح أن
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 تبتغوا فضًل من ربكم{ وهذا موقوف, وهو قوي جيد, وقد روي مرفوعا, قال أحد: حدثنا أسباط,
 حدثنا الس بن عمرو الفقيمي عن أب أمامة التيمي, قال: قلت لبن عمر: إن نكري فهل لنا من حج ؟
 قال: أليس تطوفون بالبيت, وتأتون العرف, وترمون المار, وتلقون رؤوسكم ؟ قال: قلنا: بلى, فقال

 ابن عمر: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم , فسأله عن الذي سألتن, فلم يبه حت نزل عليه
 جبائيل بذه اَلية }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم{ فدعاه النب صلى ال عليه وسلم,

 فقال »أنتم حجاج«. وقال عبد الرزاق: أخبنا الثوري عن العلء بن السيب, عن رجل من بن تيم,
 قال: جاء رجل إل عبد ال بن عمر, فقال: يا أبا عبد الرحن, إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا

 حج, قال: ألستم ترمون كا يرمون, وتطوفون كما يطوفون, وترمون كما يرمون ؟ قال: بلى, قال
 فأنت حاج, ث قال ابن عمر جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فسأله عما سألت عنه, فنلت هذه
 اَلية }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم{ ورواه عبد بن حيد ف تفسيه عن عبد الرزاق به,

 وهكذا روى هذا الديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوعا, وهكذا روي من غي هذا الوجه مرفوعا,
 فقال ابن أب حات: حدثنا السن بن عرفة, حدثنا عباد بن العوام عن العلء بن السيب عن أب أمامة

 التيمي, قال: قلت لبن عمر: إنا أناس نكري ف هذا الوجه إل مكة, وإن أناسا يزعمون أنه ل حج لنا,
 فهل ترى لنا حجا ؟ قال: ألستم ترمون وتطوفون بالبيت وتقضون الناسك ؟ قال: قلت: بلى, قال
 »فأنتم حجاج« ث قال: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما
 يعود عليه, أو قال: فلم يرد شيئا حت نزلت }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم{ فدعا

 الرجل فتلها عليه, وقال »أنتم حجاج« وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك
 القاضي عن العلء بن السيب مرفوعا وقال ابن جرير: حدثن طليق بن ممد الواسطي, حدثنا أسباط
 هو ابن ممد, أخبنا السن بن عمرو هو الفقيمي عن أب أمامة التيمي, قال: قلت لبن عمر: إنا قوم

 نكري, فهل لنا حج ؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت, وتأتون العرف, وترمون المار, وتلقون رؤوسكم
 ؟ قلنا: بلى, قال: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فسأله عن الذي سألتن عنه, فلم يدر ما يقول
 له حت نزل جبيل عليه السلم بذه اَلية }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم{ إل آخر اَلية,

 وقال النب صلى ال عليه وسلم »أنتم حجاج« وقال ابن جرير: حدثن أحد بن إسحاق, حدثنا أبو
 أحد, حدثنا غندر عن عبد الرحن بن الهاجر عن أب صال مول عمرو قال: قلت: يا أمي الؤمني,

كنتم تتجرون ف الج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إل ف الج ؟
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   وقوله تعال: }فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ال عند الشعر الرام{ إنا صرف عرفات وإن كان
 علما على مؤنث, لنه ف الصل جع كمسلمات ومؤمنات, سي به بقعة معينة فروعي فيه الصل

 فصرف, اختاره ابن جرير, وعرفة موضع الوقوف ف الج, وهي عمدة أفعال الج, ولذا روى المام
 أحد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكي عن عطاء عن عبد الرحن بن يعمر الديلي, قال:
 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »الج عرفات ـ ثلثا ـ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع
 الفجر فقد أدرك, وأيام من ثلثة, فمن تعجل ف يومي فل إث عليه, ومن تأخر فل إث عليه« ووقت

 الوقوف من الزوال يوم عرفة إل طلوع الفجر الثان من يوم النحر, لن النب صلى ال عليه وسلم وقف
 ف حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إل أن غربت الشمس, وقال »لتأخذوا عن مناسككم« وقال ف

 هذا الديث »فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك« وهذا مذهب مالك وأب حنيفة
 والشافعي, رحهم ال, وذهب المام أحد إل أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة, واحتجوا بديث

 الشعب عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لم الطائي, قال: أتيت رسول ال صلى ال عليه وسلم
 بالزدلفة حي خرج إل الصلة فقلت: يا رسول ال, إن جئت من جبل طيء, أكللت راحلت, وأتعبت

 نفسي, وال ما تركت من جبل إل وقفت عليه, فهل ل من حج ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: »من شهد صلتنا هذه, فوقف معنا حت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليًل أو نارا, فقد ت

 حجه وقضى تفثه« رواه المام أحد وأهل السنن, وصححه الترمذي, ث قيل: إنا سيت عرفات لارواه
 عبد الرزاق: أخبن ابن جريج, قال: قال ابن السيب: قال علي بن أب طالب: بعث ال جبيل عليه

 السلم إل إبراهيم صلى ال عليه وسلم فحج به, حت إذا أتى عرفة قال: عرفت, وكان قد أتاها مرة قبل
 ذلك, فلذلك سيت عرفة وقال ابن البارك عن عبد اللك بن أب سليمان, عن عطاء, قال: إنا سيت
 عرفة لن جبيل كان يري إبراهيم الناسك فيقول: عرفت عرفت, فسميت عرفات, وروي نوه عن

 ابن عباس وابن عمر وأب ملز, فال أعلم, وتسمى عرفات الشعر الرام, والشعر القصى, وإلل على
وزن هلل, ويقال للجبل ف وسطها: جبل الرحة, قال أبو طالب ف قصيدته الشهورة:

 وبالشعر القصى إذا قصدوا لإلل إل تلك الشراج القوابل
   وقال ابن أب حات: حدثنا حاد بن السن بن عنبسة, حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صال, عن

 سلمة بن وهرام, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: كان أهل الاهلية يقفون بعرفة حت إذا كانت
 الشمس على رؤوس البال كأنا العمائم على رؤوس الرجال دفعوا, فأخر رسول ال صلى ال عليه

 وسلم الدفعة من عرفة حت غربت الشمس ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صال وزاد: ث وقف
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 بالزدلفة وصلى الفجر بغلس, حت إذا أسفر كل شيء وكان ف الوقت اَلخر, دفع, وهذا حسن
 السناد, وقال ابن جريج عن ممد بن قيس عن السور بن مرمة, قال: خطبنا رسول ال صلى ال عليه
 وسلم وهو بعرفات, فحمد ال وأثن عليه, ث قال »أما بعد ـ وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد ـ

 فإن هذا اليوم الج الكب, أل وإن أهل الشرك والوثان كانوا يدفعون ف هذا اليوم قبل أن تغيب
 الشمس إذا كانت الشمس ف رؤوس البال كأنا عمائم الرجال ف وجهها, وإنا ندفع بعد أن تغيب
 الشمس, وكانوا يدفعون من الشعر الرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس ف رؤوس البال
 كأنا عمائم الرجال ف وجوهها, وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مالفا هدينا هدي أهل الشرك«,

 هكذا رواه ابن مردويه, وهذا لفظه, والاكم ف مستدركه, كلها من حديث عبد الرحن بن البارك
 العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج, وقال الاكم: صحيح على شرط الشيخي, ول

 يرجاه, وقد صح وثبت با ذكرناه ساع السور من رسول ال صلى ال عليه وسلم: ل كما يتوهه
 بعض أصحابنا أنه من له رؤية بل ساع, وقال وكيع, عن شعبة, عن إساعيل بن رجاء الزبيدي, عن
 العرور بن سويد, قال: رأيت عمر رضي ال عنه حي دفع عن عرفة كأن أنظر إليه رجل أصلع على

 بعي له يوضع وهو يقول: إنا وجدنا الفاضة هي اليضاع, وف حديث جابر بن عبد ال الطويل الذي
 ف صحيح مسلم, قال فيه: فلم يزل واقفا ـ يعن بعرفة ـ حت غربت الشمس, وبدت الصفرة قليًل

 حت غاب القرص, وأردف أسامة خلفه, ودفع رسول ال صلى ال عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام
 حت إن رأسها ليصيب مورك رحله, ويقول بيده اليمن: »أيها الناس السكينة السكينة« كلما أتى جبًل
 من البال أرخى لا قليًل حت تصعد حت أتَى الزدلفة, فصلى با الغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتي,
 ول يسبح بينهما شيئا, ث اضطجع حت طلع الفجر فصلى الفجر, حت تبي له الصبح بأذان وإقامة, ث
 ركب القصواء حت أتى الشعر الرام, فاستقبل القبلة, فدعا ال وكبه وهلله ووحده, فلم يزل واقفا
 حت أسفر جدا, فدفع قبل أن تطلع الشمس, وف الصحيحي عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان
 يسي رسول ال صلى ال عليه وسلم حي دفع ؟ قال: كان يسي العنق, فإذا وجد فجوة نص. والعنق
 هو انبساط السي, والنص فوقه, وقال ابن أب حات: أخبنا أبو ممد ابن بنت الشافعي فيما كتب إّل
 عن أبيه أو عمه, عن سفيان بن عيينة قوله }فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ال عند الشعر الرام{

 وهي الصلتي جيعا, وقال أبو إسحاق السبيعي, عن عمرو بن ميمون: سألت عبد ال بن عمرو عن
 الشعر الرام, فسكت حت إذا هبطت أيدي رواحلنا بالزدلفة, قال: أين السائل عن الشعر الرام, هذا

 الشعر الرام, وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر, عن الزهري, عن سال, قال: قال ابن عمر: الشعر الرام
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 الزدلفة كلها. وقال هشيم, عن حجاج, عن نافع, عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله }فاذكروا ال عند
 الشعر الرام{ قال: فقال: هذا البل وما حوله. وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن الغية, عن

 إبراهيم, قال: فرآهم ابن عمر يزدحون على قزح, فقال: على ما يزدحم هؤلء, كل ههنا مشعر.
 وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبي وعكرمة وماهد والسدي والربيع بن أنس والسن وقتادة أنم

 قالوا: هو ما بي البلي. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين الزدلفة ؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة
 فذلك إل مسر, قال: وليس الأزمان عرفة من الزدلفة, ولكن مفاضاها, قال: فقف بينهما إن شئت,
 قال: وأحب أن تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس. )قلت( والشاعر هي العال الظاهرة,

 وإنا سيت الزدلفة الشعر الرام, لنا داخل الرم, وهل الوقوف با ركن ف الج ل يصح إل به, كما
 ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزية لديث عروة بن

 مضرس ؟ أو واجب كما هو أحد قول الشافعي يب بدم ؟ أو مستحب ل يب بتركه شيء كما هو
 القول اَلخر ؟ ف ذلك ثلثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غي هذا, وال أعلم. وقال عبد ال بن

 البارك, عن سفيان الثوري, عن زيد بن أسلم أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »عرفة كلها
 موقف, وارفعوا عن عرنة, وجع كلها موقف إل مسرا« هذا حديث مرسل, وقد قال المام أحد:
 حدثنا أبو الغية, حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثن سليمان بن موسى عن جبي بن مطعم, عن النب
 صلى ال عليه وسلم, قال »كل عرفات موقف, وارفعوا عن عرنة, وكل مزدلفة موقف, وارفعوا عن
 مسر, وكل فجاج مكة منحر, وكل أيام التشريق ذبح« وهذا أيضا منقطع, فإن سليمان بن موسى
 هذا, وهو الشدق, ل يدرك جبي بن مطعم, ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبدالعزيز, عن

 سليمان, فقال الوليد, عن جبي بن مطعم عن أبيه, وقال سويد عن نافع بن جبي عن أبيه عن النب صلى
ال عليه وسلم فذكره, وال أعلم.

   وقوله }واذكروه كما هداكم{ تنبيه لم على ما أنعم ال به عليهم من الداية والبيان والرشاد إل
 مشاعر الج على ما كان عليه من الداية إبراهيم الليل عليه السلم, ولذا قال }وإن كنتم من قبله لن

الضالي{ قيل: من قبل هذا الدى وقبل القرآن وقبل الرسول, والكل متقارب ومتلزم وصحيح.

** ُثّم َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض الّناُس َواْسَتْغِفُروْا الّلَه ِإّن الّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم 
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    ث ـ ههنا ـ لعطف خب على خب وترتبيه عليه, كأنه تعال أمر الواقف بعرفات أن يدفع إل الزدلفة
 ليذكر ال عند الشعر الرام, وأمره أن يكون وقوفه مع جهور الناس بعرفات, كما كان جهور الناس

 يصنعون, يقفون با إل قريشا فإنم ل يكونوا يرجون من الرم فيقفون ف طرف الرم عند أدن الل,
 ويقولون: نن أهل ال ف بلدته وقطان بيته, قال البخاري: حدثنا علي بن عبد ال, حدثنا ممد بن

 حازم, حدثنا هشام, عن أبيه, عن عائشة, قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالزدلفة, وكانوا
 يسمون المس, وسائر العرب يقفون بعرفات, فلما جاء السلم أمر ال نبيه صلى ال عليه وسلم أن

 يأت عرفات ث يقف با ث يفيض منها, فذلك قوله }من حيث أفاض الناس{ وكذا قال ابن عباس
 وماهد وعطاء وقتادة والسدي وغيهم, واختاره ابن جرير وحكى عليه الجاع, وقال المام أحد:
 حدثنا سفيان عن عمرو عن ماهد عن ممد بن جبي بن مطعم عن أبيه, قال: أضللت بعيا ل بعرفة

 فذهبت أطلبه, فإذا النب صلى ال عليه وسلم واقف, قلت: إن هذا من المس ما شأنه ههنا ؟ أخرجاه
 ف الصحيحي, ث رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة, عن كريب, عن ابن عباس: ما يقتضي أن

 الراد بالفاضة ههنا هي الفاضة من الزدلفة إل من لرمي المار, فال أعلم, وحكاه ابن جرير عن
 الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والراد بالناس إبراهيم عليه السلم, وف رواية عند المام, قال ابن جرير:

ولول إجاع الجة على خلفه لكان هو الرجح.
   وقوله }واستغفروا ال إن ال غفور رحيم{ كثيا ما يأمر ال بذكره بعد قضاء العبادات, ولذا ثبت
 ف صحيح مسلم أن رسول ال صلى ال عليه وسلم , كان إذا فرغ من الصلة يستفغر اللهثلثا, وف

 الصحيحي أنه ندب إل التسبيح والتحميد والتكبي ثلثا وثلثي. وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن
 عباس بن مرداس السلمي, ف استغفاره صلى ال عليه وسلم لمته عشية عرفة, وقد أوردناه ف جزء

 جعناه ف فضل يوم عرفة, وأورد ابن مردويه ههنا الديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : »سيد الستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب, ل إله إل أنت,

 خلقتن وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك
 بنعمتك علّي, وأبوء بذنب, فاغفر ل فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت, من قالا ف ليلة فمات ف ليلته دخل
 النة, ومن قالا ف يومه فمات دخل النة«, وف الصحيحي عن عبد ال بن عمرو أن أبا بكر قال: يا

 رسول ال, علمن دعاء أدعو به ف صلت, فقال »قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيا ول يغفر
 الذنوب إل أنت فاغفر ل مغفرة من عندك, وارحن إنك أنت الغفور الرحيم« والحاديث ف الستغفار

كثية.
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 ** َفِإَذا َقَضْيُتْم ّمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروْا الّلَه َكِذْكِرُكْم آَبآَءُكْم َأْو َأَشّد ِذْكرا َفِمَن الّناِس َمن َيُقوُل َرّبَنآ آِتَنا ِفي
 الّدْنَيا َوَما َلُه ِفي اَلِخَرِة ِمْن َخَلٍق *  ِوِمْنُهْم ّمن َيُقوُل َرّبَنآ آِتَنا ِفي الّدْنَيا َحَسَنًة َوِفي اَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا

َعَذاَب الّناِر *  ُأوَلـِئَك َلُهْم َنِصيٌب ّمّما َكَسُبوْا َوالّلُه َسِريُع اْلِحَساِب 
    يأمر تعال بذكره والكثار منه بعد قضاء الناسك وفراغها, وقوله }كذكركم آباءكم{ اختلفوا ف

 معناه, فقال ابن جريج عن عطاء: هو كقول الصب أبه أمه, يعن كما يلهج الصب بذكر أبيه وأمه,
 فكذلك أنتم فالجوا بذكر ال بعد قضاء النسك, وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس, وروى ابن جرير

 من طريق العوف عن ابن عباس نوه, وقال سعيد بن جبي عن ابن عباس: كان أهل الاهلية يقفون ف
 الوسم فيقول الرجل منهم: كان أب يطعم ويمل المالت, ويمل الديات, ليس لم ذكر غي فعال

 آبائهم, فأنزل ال على ممد صلى ال عليه وسلم }فاذكروا ال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا{, قال
 ابن أب حات : وروى السدي, عن أنس بن مالك وأب وائل وعطاء بن أب رباح ف أحد قوليه وسعيد
 بن جبي وعكرمة ف أحد رواياته, وماهد والسدي وعطاء الراسان والربيع بن أنس والسن وقتادة
 وممد بن كعب ومقاتل بن حيان نو ذلك, وهكذا حكاه ابن جرير عن جاعة وال أعلم, والقصود
 منه الث على كثرة الذكر ل عز وجل, ولذا كان انتصاب قوله, أو أشد ذكرا على التمييز, تقديره
 كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا, وأو ـ ههنا ـ لتحقيق الماثلة ف الب كقوله }فهي كالجارة أو
 أشد قسوة{ وقوله }يشون الناس كخشية ال أو أشد خشية{ }فأرسلناه إل مائة ألف أو يزيدون{
 }فكان قاب قوسي أو أدن{ فليست ههنا للشك قطعا, وإنا هي لتحقيق الخب عنه كذلك أو أزيد
 منه, ث إنه تعال أرشد إل دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الجابة, وذم من ل يسأله إل ف أمر دنياه

 وهو معرض عن أخراه, فقال }فمن الناس من يقول ربنا آتنا ف الدنيا وماله ف اَلخرة من خلق{ أي
 من نصيب ول حظ, وتضمن هذا الذم والتنفي عن التشبه بن هو كذلك, قال سعيد بن جبي, عن ابن
 عباس: كان قوم من العراب ييئون إل الوقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث, وعام خصب, وعام
 ولد حسن, ل يذكرون من أمر اَلخرة شيئا, فأنزل ال فيهم }فمن الناس من يقول ربنا آتنا ف الدنيا

 وماله ف اَلخرة من خلق{ وكان ييء بعدهم آخرون من الؤمني فيقولون }ربنا آتنا ف الدنيا حسنة
 وف أَلخرة حسنة وقنا عذاب النار{ فأنزل ال }أولئك لم نصيب ما كسبوا وال سريع الساب{
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 ولذا مدح من يسأله الدنيا والخرى, فقال: }ومنهم من يقول ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف اَلخرة
 حسنة وقنا عذاب النار{ فجمعت هذه الدعوة كل خي ف الدنيا وصرفت كل شر, فإن السنة ف الدنيا

 تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية, ودار رحبة, وزوجة حسنة, ورزق واسع, وعلم نافع, وعمل
 صال, ومركب هن, وثناء جيل إل غي ذلك ما اشتملت عليه عبارات الفسرين, ول منافاة بينها, فإنا

 كلها مندرجة ف السنة ف الدنيا, وأما السنة ف اَلخرة, فأعلى ذلك دخول النة وتوابعه من المن
 من الفزع الكب ف العرصات, وتيسي الساب وغي ذلك من أمور اَلخرة الصالة, وأما النجاة من

 النار فهو يقتضي تيسي أسبابه ف الدنيا من اجتناب الحارم واَلثام وترك الشبهات والرام, وقال القاسم
 بن عبد الرحن: من أعطي قلبا شاكرا, ولسانا ذاكرا, وجسدا صابرا, فقد أوت ف الدنيا حسنة, وف
 اَلخرة حسنة, ووقي عذاب النار, ولذا وردت السنة بالترغيب ف هذا الدعاء, فقال البخاري: حدثنا
 أبو معمر, حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز, عن أنس بن مالك, قال: كان النب صلى ال عليه وسلم

 يقول: »اللهم ربنا آتنا ف الدنيا حسنة, وف اَلخرة حسنة, وقنا عذاب النار« وقال أحد: حدثنا إساعيل
 بن إبراهيم, حدثنا عبد العزيز بن صهيب, قال: سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النب

 صلى ال عليه وسلم ؟ قال: يقول »اللهم ربنا آتنا ف الدنيا حسنة, وف اَلخرة حسنة, وقنا عذاب
 النار« وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا با, وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا با ورواه مسلم, وقال
 ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا أبو نعيم,حدثنا عبد السلم بن شداد يعن أبا طالوت, قال: كنت عند
 أنس بن مالك, فقال له ثابت: إن إخوانك يبون أن تدعو لم, فقال: »اللهم آتنا ف الدينا حسنة, وف

 اَلخرة حسنة, وقنا عذاب النار« وتدثوا ساعة, حت إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حزة, إن إخوانك
 يريدون القيام, فادع ال لم, فقال: أتريدون أن أشقق لكم المور إذا آتاكم ال ف الدنيا حسنة وف

 اَلخرة حسنة, ووقاكم عذاب النار, فقد آتاكم الي كله, وقال أحد أيضا: حدثنا ممد بن أب عدي
 عن حيد عن ثابت, عن أنس: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم عاد رجًل من السلمي قد صار مثل
 الفرخ, فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم »هل تدعو ال بشيء أو تسأله إياه ؟ قال: نعم, كنت

 أقول اللهم ما كنت معاقب به ف اَلخرة فعجله ل ف الدنيا, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم :
 سبحان ال ل تطيقه أو ل تستطيعه, فهل قلت }ربنا آتنا ف الدنيا حسنة, وف اَلخرة حسنة, وقنا

 عذاب النار{ قال: فدعاه فشفاه, انفرد بإخراجه مسلم, فرواه من حديث ابن أب عدي به وقال المام
 الشافعي: أخبنا سعيد بن سال القداح عن ابن جريج, عن يي بن عبيد مول السائب, عن أبيه, عن
 عبد ال بن السائب: أنه سع النب صلى ال عليه وسلم يقول فيما بي الركن اليمان والركن السود:
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 }ربنا آتنا ف الدنيا حسنة, وف اَلخرة حسنة, وقنا عذاب النار{ ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك.
 وروى ابن ماجه عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم نو ذلك, وف سنده ضعف, وال أعلم.
 وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي, أخبنا أحد بن القاسم بن مساور, حدثنا سعيد بن سليمان عن

 إبراهيم بن سليمان عن عبد ال بن هرمز, عن ماهد, عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم »ما مررت على الركن إل رأيت عليه ملكا يقول آمي, فإذا مررت عليه فقولوا }ربنا آتنا ف الدنيا

 حسنة, وف اَلخرة حسنة, وقنا عذاب النار{« وقال الاكم ف مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبي,
 حدثنا ممد بن عبد السلم, حدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبنا جرير عن العمش, عن مسلم البطي,
 عن سعيد بن جبي, قال: جاء رجل إل ابن عباس فقال. إن أجرت نفسي من قوم على أن يملون,
 ووضعت لم من أجرت على أن يدعون أحج معهم, أفيجزي ذلك ؟ فقال: أنت من الذين قال ال:

 }أولئك لم نصيب ما كسبوا وال سريع الساب{ ث قال الاكم: صحيح على شرط الشيخي, ول
يرجاه.

 ** َواْذُكُروْا الّلَه ِفَي َأّياٍم ّمْعُدوَداٍت َفَمن َتَعّجَل ِفي َيْوَمْيِن َفَل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأّخَر َفل ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اّتَقَى
َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُموآ َأّنُكْم ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن 

    قال ابن عباس: اليام العدودات أيام التشريق, واليام العلومات أيام العشر, وقال عكرمة }واذكرو
 ال ف أيام معدودات{ يعن التكبي ف أيام التشريق بعد الصلوات الكتوبات ال أكب ال أكب. وقال

 المام أحد: حدثنا وكيع, حدثنا موسى بن علي عن أبيه, قال: سعت عقبة بن عامر قال: قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم: »يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق, عيدنا أهل السلم, وهي أيام أكل

 وشرب«, وقال أحد أيضا: حدثنا هشيم, أخبنا خالد, عن أب الليح, عن نبيشة الذل قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم : »أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ال« ورواه مسلم أيضا, وتقدم
 حديث جبي بن مطعم »عرفة كلها موقف, وأيام التشريق كلها ذبح« وتقدم أيضا حديث عبد الرحن

 بن يعمر الديلي »وأيام من ثلثة فمن تعجل ف يومي فل إث عليه ومن تأخر فل إث عليه« وقال ابن
 جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلد بن أسلم قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن أب سلمة, عن أبيه,

 عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »أيام التشريق أيام طعم وذكر ال« وحدثنا خلد
 بن أسلم, حدثنا روح, حدثنا صال, حدثن ابن شهاب عن سعيد بن السيب, عن أب هريرة أن رسول
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 ال صلى ال عليه وسلم بعث عبد ال بن حذافة يطوف ف مَن: »ل تصوموا هذه اليام فإنا أيام أكل
 وشرب وذكر ال عز وجل« وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن حسي عن الزهري قال: بعث

 رسول ال صلى ال عليه وسلم عبد ال بن حذافة فنادى ف أيام التشريق فقال »إن هذه أيام أكل
 وشرب وذكر ال إل من كان عليه صوم من هدى« زيادة حسنة ولكن مرسلة, وبه قال هشيم عن عبد
 اللك بن أب سليمان, عن عمرو بن دينار أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى

 ف أيام التشريق فقال: »إن هذه أيام أكل وشرب وذكر ال« وقال هشيم عن ابن أب ليلى, عن عطاء,
 عن عائشة قالت: نى رسول ال صلى ال عليه وسلم عن صوم أيام التشريق, قال: »وهي أيام أكل

 وشرب وذكر ال« وقال ممد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم, عن مسعود بن الكم الزرقي, عن أمه
 قالت: لكأن أنظر إل علّي على بغلة رسول ال صلى ال عليه وسلم البيضاء حت وقف على شعب
 النصار وهو يقول: يا أيها الناس, إنا ليست بأيام صيام, إنا هي أيام أكل وشرب وذكر ال, وقال

 مقسم عن ابن عباس: اليام العدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر, وثلثة بعده, وروي عن ابن
 عمر وابن الزبي وأب موسى وعطاء وماهد وعكرمة وسعيد بن جبي وأب مالك وإبراهيم النخعي ويي

 بن أب كثي والسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء
 الراسان ومالك بن أنس وغيهم مثل ذلك. وقال علي بن أب طالب: هي ثلثة: يوم النحر ويومان

 بعده اذبح ف أيهن شئت, وأفضلها أولا, والقول الول هو الشهور, وعليه دّل ظاهر اَلية الكرية حيث
 قال }فمن تعجل ف يومي فل إث عليه ومن تأخر فل إث عليه{ فدل على ثلثة بعد النحر ويتعلق بقوله
 }واذكروا ال ف أيام معدودات{ ذكر ال الضاحي وقد تقدم, وأن الراجح ف ذلك مذهب الشافعي
 رحه ال وهو أن وقت الضحية من يوم النحر إل آخر التشريق ويتعلق به أيضا الذكر الؤقت خلف

 الصلوات,والطلق ف سائر الحوال وف وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلة
 الصبح يوم عرفة إل صلة العصر من آخر أيام التشريق, وهو آخر النفر اَلخر, وقد جاء فيه حديث

 رواه الدارقطن لكن ل يصح مرفوعا, وال أعلم وقد ثبت أن عمر بن الطاب رضي ال عنه كان يكب
 ف قبته فيكب أهل السوق بتكبيه حت ترتج مَن تكبيا ويتعلق بذلك أيضا التكبي وذكر ال عند رمي
 المرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء ف الديث الذي رواه أبو داود وغيه: إنا جعل الطواف

 بالبيت والسعي بي الصفا والروة ورمي المار لقامة ذكر ال عز وجل. ولا ذكر ال تعال النفر الول
 والثان وهو تفرق الناس من موسم الج إل سائر القاليم واَلفاق بعد اجتماعهم ف الشاعر والوقف,
قال }واتقوا ال واعلموا أنكم إليه تشرون{ كما قال }وهوالذي ذرأكم ف الرض وإليه تشرون{.
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 ** َوِمَن الّناِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الّدْنَيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلَى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلّد اْلِخَصاِم *  َوِإَذا
 َتَوّلَى َسَعَى ِفي الْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالّنْسَل َوالّلُه َل ُيِحّب الَفَساَد *  َوِإَذا ِقيَل َلُه اّتِق الّلَه
 َأَخَذْتُه اْلِعّزُة ِباِلْثِم َفَحْسُبُه َجَهّنُم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد *  َوِمَن الّناِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغآَء َمْرَضاِت الّلِه َوالّلُه

َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد 
    قال السدي: نزلت ف الخنس بن شريق الثقفي, جاء إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, وأظهر

 السلم وف باطنه خلف ذلك, وعن ابن عباس, أنا نزلت ف نفر من النافقي تكلموا ف خبيب
 وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم, فأنزل ال ف ذم النافقي ومدح خبيب وأصحابه }ومن الناس
 من يشري نفسه ابتغاء مرضات ال{ وقيل: بل ذلك عام ف النافقي كلهم وف الؤمني كلهم, وهذا

 قول قتادة وماهد والربيع بن أنس وغي واحد, وهو الصحيح,وقال ابن جرير: حدثن يونس, أخبنا ابن
 وهب, أخبن الليث بن سعد عن خالد بن أب هلل, عن القرظي, عن نوف وهوالبكال وكان من يقرأ

 الكتب, قال: إن لجد صفة ناس من هذه المة ف كتاب ال النل: قوم يتالون على الدنيا بالدين,
 ألسنتهم أحلى من العسل, وقلوبم أمّر من الصب, يلبسون للناس مسوك الضأن, وقلوبم قلوب الذئاب,

 يقول ال تعال: فعلّي يترئون وب يغترون, حلفت بنفسي لبعثن عليهم فتنة تترك الليم فيها حيان,
 قال القرظي: تدبرتا ف القرآن فإذا هم النافقون فوجدتا} ومن الناس من يعجبك قوله ف الياة الدنيا

 ويشهد ال على ما ف قلبه{ اَلية, وحدثن ممد بن أب معشر: أخبن أبو معشر نيح, قال: سعت
 سعيدا القبي يذاكر ممد بن كعب القرظي, فقال سعيد: إن ف بعض الكتب: إن عبادا ألسنتهم أحلى
 من العسل, وقلوبم أمر من الصب, لبسوا للناس مسوك الضأن من اللي, يترئون الدنيا بالدين, قال ال

 تعال, علّي تترئون وب تغترون ؟ وعزت لبعثن عليهم فتنة تترك الليم منهم حيان, فقال ممد بن
 كعب هذا ف كتاب ال, فقال سعيد: وأين هو من كتاب ال ؟ قال: قول ال }ومن الناس من يعجبك
 قوله ف الياة الدنيا{ اَلية, فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه اَلية ؟ فقال ممد بن كعب, إن

 اَلية تنل ف الرجل ث تكون عامة بعد, وهذا الذي قاله القرظي, حسن صحيح, وأما قوله }ويشهد ال
 على ما ف قلبه{ فقرأه ابن ميصن }ويشهد ال{ بفتح الياء وضم الللة }على ما ف قلبه{ ومعناها أن

 هذا وإن أظهر لكم اليل لكن ال يعلم من قلبه القبيح كقوله تعال: }إذا جاءك النافقون قالوا نشهد
 إنك لرسول ال وال يعلم إنك لرسوله وال يعلم يشهد إن النافقي لكاذبون{ وقراءة المهور بضم الياء
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 ونصب الللة, }يشهد ال على ما ف قلبه{ ومعناه أنه يظهر للناس السلم ويبارز ال با ف قلبه من
 الكفر والنفاق كقوله تعال: }يستخفون من الناس ول يستخفون من ال{ اَلية, هذا معن ما رواه ابن

 إسحاق عن ممد بن أب ممد, عن عكرمة, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, وقيل: معناه أنه إذا
 أظهر للناس السلم حلف وأشهد ال لم أن الذي ف قلبه موافق للسانه, وهذا العن صحيح, وقاله عبد

الرحن بن زيد بن أسلم, واختاره ابن جرير وعزاه إل ابن عباس وحكاه عن ماهد, وال أعلم.
   وقوله }وهو ألد الصام{ اَللد ف اللغة العوج }وتنذر به قوما لدا{ أي عوجا, وهكذا النافق ف

 حال خصومته, يكذب ويزور عن الق ول يستقيم معه, بل يفتري ويفجر, كما ثبت ف الصحيح عن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال »آية النافق ثلث: إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا

 خاصم فجر«. وقال البخاري: حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان عن ابن جريج, عن ابن مليكة عن عائشة
 ترفعه, قال »إن أبغض الرجال إل ال اللد الصم« قال: وقال عبد ال بن يزيد: حدثنا سفيان, حدثنا

 ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »إن أبغض الرجال إل ال اللد
 الصم« وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ف قوله }وهو ألد الصام{ عن ابن جريج, عن ابن أب

مليكة, عن عائشة عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »إن أبغض الرجال إل ال اللد الصم«.
   وقوله }وإذا تول سعى ف الرض ليفسد فيها ويهلك الرث والنسل وال ل يب الفساد{ أي هو

 أعوج القال سيء الفعال, فذلك قوله وهذا فعله, كلمه كذب, واعتقاده فاسد, وأفعاله قبيحة, والسعي
 ـ ههنا ـ هو القصد, كما قال إخبارا عن فرعون }ث أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم العلى

 فأخذه ال نكال اَلخرة والول, إن ف ذلك لعبة لن يشى{ وقال تعال: }يا أيها الذين آمنوا إذا
 نودي للصلة من يوم المعة فاسعوا إل ذكر ال{ أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلة المعة, فإن

 السعي السي إل الصلة منهي عنه بالسنة النبوية »إذا أتيتم الصلة فل تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها
 وعليكم السكينة والوقار« فهذا النافق ليس له هة إل الفساد ف الرض وإهلك الرث, وهومل ناء

 الزروع والثمار والنسل, وهو نتاج اليوانات الذين ل قوام للناس إل بما وقال ماهد: إذا سعي ف
 الرض إفسادا, منع ال القطر فهلك الرث والنسل }وال ل يب الفساد{ أي ل يب من هذه صفته,

ول من يصدر منه ذلك.
   وقوله }وإذا قيل له اتق ال أخذته العزة بالث{ أي إذا وعظ هذا الفاجر ف مقاله وفعاله, وقيل له اتق
 ال وانزع عن قولك وفعلك وارجع إل الق, امتنع وأب وأخذته المية والغضب بالث, أي بسبب ما

 اشتمل عليه من اَلثام, وهذه اَلية شبيهة بقوله تعال: }وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف ف وجه
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 الذين كفروا النكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا, قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها
 ال الذين كفروا وبئس الصي{ ولذا قال ف هذه اَلية }فحسبه جهنم ولبئس الهاد{ أي هي كافيته
 عقوبة ف ذلك وقوله }ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة ال{ لا أخب عن النافقي بصفاتم

 الذميمة, ذكر صفات الؤمني الميدة فقال }ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة ال{ قال ابن
 عباس وأنس وسعيد بن السيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجاعة: نزلت ف صهيب بن سنان الرومي
 وذلك أنه لا أسلم بكة وأراد الجرة, منعه الناس أن يهاجر باله,وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل,
 فتخلص منهم وأعطاهم ماله, فأنزل ال فيه هذه اَلية, فتلقاه عمر بن الطاب وجاعة إل طرف الرة
 وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فل أخسر ال تارتكم وما ذاك ؟ فأخبه أن ال أنزل فيه هذه اَلية,

 ويروَى أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال له »ربح البيع صهيب« قال ابن مردويه: حدثنا ممد بن
 إبراهيم, حدثنا ممد بن عبد ال بن رستة, حدثنا سليمان بن داود, حدثنا جعفر بن سليمان الضب,

 حدثنا عوف عن أب عثمان النهدي عن صهيب, قال: لا أردت الجرة من مكة إل النب صلى ال عليه
 وسلم قالت ل قريش يا صهيب قدمت إلينا, ول مال لك وترج أنت ومالك وال ل يكون ذلك أبدا,

 فقلت لم: أرأيتم إن دفعت إليكم مال تلون عن ؟ قالوا: نعم, فدفعت إليهم مال, فخلوا عن,
 فخرجت حت قدمت الدينة, فبلغ ذلك النب صلى ال عليه وسلم فقال »ربح صهيب ربح صهيب«

 مرتي, وقال حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن السيب, قال: أقبل صهيب مهاجرا نو النب
 صلى ال عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش, فنل عن راحلته وأنثل ما ف كنانته, ث قال: يا معشر قريش
 قد علمتم أن من أرماكم رجًل, وأنتم وال ل تصلون إل حت أرمي بكل سهم ف كنانت, ث أضرب

 بسيفي ما بقي ف يدي منه شيء, ث افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مال وقنيت بكة وخليتم
 سبيلي, قالوا: نعم, فلما قدم على النب صلى ال عليه وسلم قال »ربح البيع« قال ونزلت }ومن الناس
 من يشري نفسه ابتغاء مرضاة ال وال رؤوف بالعباد{ وأما الكثرون فحملوا ذلك على أنا نزلت ف

 كل ماهد ف سبيل ال كما قال تعال: }إن ال اشترى من الؤمني أنفسهم وأموالم بأن لم النة
 يقاتلون ف سبيل ال, فيقتلون ويقتلون, وعدا عليه حقا ف التوراة والنيل والقرآن, ومن أوف بعهده

 من ال ؟ فاسبتشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم{ ولا حل هشام بن عامر بي
 الصفي أنكر عليه بعض الناس, فرد عليهم عمر بن الطاب وأبو هريرة وغيها, وتلوا هذه اَلية }ومن

الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة ال وال رؤوف بالعباد{.
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 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي الّسْلِم َكآّفًة َوَل َتّتِبُعوْا ُخُطَواِت الّشْيَطاِن ِإّنُه َلُكْم َعُدّو ّمِبٌي *  َفِإن َزَلْلُتْم
ّمن َبْعِد َما َجآَءْتُكُم اْلَبّيَناُت َفاْعَلُمَوْا َأّن الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم 

    يقول ال تعال آمرا عباده الؤمني به الصدقي برسوله أن يأخذوا بميع عرى السلم وشرائعه,
 والعمل بميع أوامره, وترك جيع زواجره, ما استطاعوا من ذلك, قال العوف, عن ابن عباس وماهد

 وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد ف قوله }ادخلوا ف السلم{ يعن السلم. وقال
 الضحاك, عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس }ادخلوا ف السلم{ يعن الطاعة. وقال قتادة أيضا:
 الوادعة. وقوله }كافة{ قال ابن عباس وماهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن

حيان وقتادة والضحاك جيعا, وقال ماهد: أي اعملوا بميع العمال ووجوه الب.
   وزعم عكرمة أنا نزلت ف نفر من أسلم من اليهود وغيهم كعبد ال بن سلم وأسد بن عبيد وثعلبة

 وطائفة استأذنوا رسول ال صلى ال عليه وسلم ف أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليًل, فأمرهم ال بإقامة
 شعائر السلم والشتغال با عما عداها, وف ذكر عبد ال بن سلم مع هؤلء نظر, إذ يبعد أن يستأذن

ف إقامة السبت وهو مع تام إيانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلنه والتعويض عنه بأعياد السلم.
   ومن الفسرين من يعل قوله }كافة{ حاًل من الداخلي أي ادخلوا ف السلم كلكم والصحيح

 الول وهو أنم أمروا كلهم أن يعملوا بميع شعب اليان وشرائع السلم وهي كثية جدا ما
 استطاعوا منها, كما قال ابن أب حات: أخبنا علي بن السي, أخبنا أحد بن الصباح, أخبن اليثم

 بن يان, حدثنا إساعيل بن زكريا, حدثن ممد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس }يا أيها الذين آمنوا
 ادخلوا ف السلم كافة{ كذا قرأها بالنصب, يعن مؤمن أهل الكتاب, فإنم كانوا مع اليان بال

 مستمسكي ببعض أمور التوراة والشرائع الت أنزلت فيهم, فقال ال }ادخلوا ف السلم كافة{ يقول:
 ادخلوا ف شرائع دين ممد صلى ال عليه وسلم ول تدعوا منها شيئا وحسبكم اليان بالتوراة وما فيها,

 وقوله }ولتتبعوا خطوات الشيطان{ أي اعملوا بالطاعات واجنتبوا ما يأمركم به الشيطان فـ }إنا
 يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ال ما ل تعلمون{, و }إنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب
 السعي{ ولذا قال }إنه لكم عدّو مبي{ قال مطرف: أغش عباد ال لعبيد ال الشيطان, وقوله: }فإن

 زللتم من بعد ما جاءتكم البينات{ أي عدلتم عن الق بعد ما قامت عليكم الجج, فاعلموا أن ال
 عزيز أي ف انتقامه ل يفوته هارب ول يغلبه غالب حكيم ف أحكامه ونقضه وإبرامه, ولذا قال أبو
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 العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز ف نقمته حكيم ف أمره. وقال ممد بن إسحاق: العزيز ف نصره
من كفر به إذا شاء الكيم ف عذره وحجته إل عباده.

** َهْل َينُظُروَن ِإّل َأن َيْأِتَيُهُم الّلُه ِفي ُظَلٍل ّمَن اْلَغَماِم َواْلَملِئَكُة َوُقِضَي الْمُر َوِإَلى الّلِه ُتْرَجُع الُموُر 
    يقول تعال مهددا للكافرين بحمد صلوات ال وسلمه عليه }هل ينظرون إل أن يأتيهم ال ف ظلل
 من الغمام واللئكة{ يعن يوم القيامة لفصل القضاء بي الولي واَلخرين, فيجزي كل عامل بعمله إن
 خيا فخي, وإن شرا فشر, ولذا قال تعال: }وقضي المر وإل ال ترجع المور{ كما قال ال تعال:
 }كل إذا دكت الرض دكا دكا * وجاء ربك واللك صفا صفا * وجيء يومئٍذ بهنم يومئٍذ يتذكر
 النسان وأن له الذكرى{ وقال }هل ينظرون إل أن تأتيهم اللئكة أو يأت ربك أو يأت بعض آيات

 ربك{ اَلية. وقد ذكر المام أبو جعفر بن جرير ـ ههنا ـ حديث الصور بطوله من أوله عن أب
 هريرة, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, وهو حديث مشهور ساقه غي واحد من أصحاب السانيد
 وغيهم,وفيه: أن الناس إذا اهتموا لوقفهم ف العرصات تشفعوا إل ربم بالنبياء واحدا واحدا من آدم

 فمن بعده فكلهم ييد عنها حت ينتهوا إل ممد صلى ال عليه وسلم, فإذا جاؤوا إليه قال »أنا لا أنا
 لا« فيذهب فيسجد ل تت العرش, ويشفع عند ال ف أن يأت بفصل القضاء بي العباد فيشفعه ال

 ويأت ف ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا وينل من فيها من اللئكة, ث الثانية, ث الثالثة, إل
 السابعة, وينل حلة العرش والكروبيون, قال: وينل البار عز وجل ف ظلل من الغمام واللئكة, ولم
 زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي اللك واللكوت, سبحان ذي العزة والبوت, سبحان الي

 الذي ل يوت, سبحان الذي ييت اللئق ول يوت, سبوح قدوس رب اللئكة والروح, سبوح
 قدوس سبحان ربنا العلى, سبحان ذي السلطان والعظمة, سبحانه سبحانه أبدا أبدا, وقد أورد الافظ

 أبو بكر بن مردويه ـ ههنا ـ أحاديث فيها غرابة, وال أعلم. فمنها ما رواه من حديث النهال بن
 عمرو عن أب عبيدة بن عبد ال بن ميسرة, عن مسروق, عنابن مسعود, عن النب صلى ال عليه وسلم,

 قال »يمع ال الولي واَلخرين ليقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إل السماء ينتظرون فصل
 القضاء, وينل ال ف ظلل من الغمام من العرش إل الكرسي« وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة,
 حدثنا أبو بكر بن مقدم, حدثنا معتمر بن سليمان, سعت عبد الليل القيسي يدث عن عبد ال بن

 عمرو }هل ينظرون إل أن يأتيهم ال ف ظلل من الغمام{ اَلية. قال: يهبط حي يهبط وبينه وبي خلقه
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 سبعون ألف حجاب, منها النور والظلمة والاء فيصوت الاء ف تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب.
 قال: وحدثنا أب, حدثنا ممد بن الوزير الدمشقي, حدثنا الوليد. قال: سألت زهي بن ممد عن قول

 ال }هل ينظرون إل أن يأتيهم ال ف ظلل من الغمام{ قال: ظلل من الغمام منظوم من الياقوت, مكلل
 بالوهر والزبرجد. وقال ابن أب نيح عن ماهد ف ظلل من الغمام, قال: هو غي السحاب ول يكن

 قط إل لبن إسرائيل ف تيههم حي تاهوا, وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية }هل
 ينظرون إل أن يأتيهم ال ف ظلل من الغمام واللئكة{ يقول: واللئكة ييئون ف ظلل من الغمام, وال

 تعال ييء فيما يشاء, وهي ف بعض القراءات }هل ينظرون إل أن يأتيهم ال واللئكة ف ظلل من
الغمام{ وهي كقوله }ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل اللئكة تنيًل{.

 ** َسْل َبِنَي ِإْسَراِئيَل َكْم آَتْيَناُهم ّمْن آَيٍة َبّيَنٍة َوَمن ُيَبّدْل ِنْعَمَة الّلِه ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُه َفِإّن الّلَه َشِديُد
 اْلِعَقاِب *  ُزّيَن ِلّلِذيَن َكَفُروْا اْلَحَياُة الّدْنَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن اّلِذيَن آَمُنوْا َواّلِذيَن اّتَقوْا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة

َوالّلُه َيْرُزُق َمن َيَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 
    يقول تعال مبا عن بن إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما
 جاءهم به, كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الجر, وما كان من تظليل الغمام عليهم ف شدة الر,

 ومن إنزال الن والسلوى, وغي ذلك من اَليات الدالت على وجود الفاعل الختار, وصدق من جرت
 هذه الوارق على يديه, ومع هذا أعرض كثي منهم عنها وبدلوا نعمة ال كفرا, أي استبدلوا باليان با
 الكفر با والعراض عنها }ومن يبدل نعمة ال من بعد ما جاءته فإن ال شديد العقاب{ كما قال تعال
 إخبارا عن كفار قريش }أل تر إل الذين بدلوا نعمة ال كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونا

 وبئس القرار{ ث أخب تعال عن تزيينه الياة الدنيا للكافرين الذين رضوا با, واطمأنوا إليها وجعوا
 الموال ومنعوها عن مصارفها الت أمروا با, ما يرضي ال عنهم وسخروا من الذين آمنوا, الذين

 أعرضوا عنها, وأنفقوا ما حصل لم منها ف طاعة ربم, وبذلوه ابتغاء وجه ال, فلهذا فازوا بالقام
 السعد والظ الوفر يوم معادهم, فكانوا فوق أولئك ف مشرهم ومنشرهم ومسيهم ومأواهم,

 فاستقروا ف الدرجات ف أعلى عليي, وخلد أولئك ف الدركات ف أسفل سافلي, ولذا قال تعال:
 }وال يرزق من يشاء بغي حساب{ أي يزرق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيا جزيًل بل حصر
 ول تعداد ف الدنيا واَلخرة, كما جاء ف الديث »ابن آدم أنفق أنفق عليك« وقال النب صلى ال عليه
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 وسلم »أنفق بلًل ول تش من ذي العرش إقلًل« وقال تعال: }وما أنفقتم من شيء فهو يلفه{ وف
 الصحيح »أن ملكي ينلن من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدها: اللهم أعط منفقا خلفا, ويقول

 اَلخر: اللهم أعط مسكا تلفا« وف الصحيح »يقول ابن آدم: مال مال. وهل لك من مالك إل ما
 أكلت فأفنيت, وما لبست فابليت, وما تصدقت فأمضيت, وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس« وف
 مسند المام أحد عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال »الدنيا دار من ل دار له, ومال من ل مال له,

ولا يمع من ل عقل له«.

 ** َكاَن الّناُس ُأّمًة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه الّنِبّيَي ُمَبّشِريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحّق ِلَيْحُكَم َبْيَن
 الّناِس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإّل اّلِذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهُم اْلَبّيَناُت َبْغيا َبْيَنُهْم َفَهَدى الّلُه

اّلِذيَن آَمُنوْا ِلَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحّق ِبِإْذِنِه َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلَى ِصَراٍط ّمْسَتِقيٍم 
    قال ابن جرير: حدثنا ممد بن بشار, حدثنا أبو داود, أخبنا هام عن قتادة عن عكرمة, عن ابن

 عباس, قال: كان بي نوح وآدم عشرة قرون, كلهم على شريعة من الق, فاختلفوا, فبعث ال النبي
 مبشرين ومنذرين, قال: وكذلك هي ف قراءة عبد ال }كان الناس أمة واحدة فاختلفوا{. ورواه

 الاكم ف مستدركه من حديث بندار عن ممد بن بشار ث قال: صحيح السناد, ول يرجاه, كذا
 روى أبو جعفر الرازي عن أب العالية عن أب بن كعب أنه كان يقرؤها }كان الناس أمة واحدة

 فاختلفوا فبعث ال النبيي مبشرين ومنذرين{ وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن قتادة ف قوله }كان
 الناس أمة واحدة{ قال: كانوا على الدى جيعا }فاختلفوا فبعث ال النبيي{ فكان أول من بعث

 نوحا. وهكذا قال ماهد, كما قال ابن عباس أوًل. وقال العوف عن ابن عباس }كان الناس أمة
 واحدة{ يقول: كانوا كفارا }فبعث ال النبيي مبشرين ومنذرين{ والقول الول عن ابن عباس أصح

 سندا ومعن, لن الناس كانوا على ملة آدم حت عبدوا الصنام, فبعث ال إليهم نوحا عليه السلم,
فكان أول رسول بعثه ال إل أهل الرض.

   ولذا قال تعال: }وأنزل معهم الكتاب بالق ليحكم بي الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إل
 الذين أوتوه من بعدما جاءتم البينات بغيا بينهم{ أي من بعد ما قامت الجج عليهم, وما حلهم على
 ذلك إل البغي من بعضهم على بعض }فهدى ال الذي آمنوا لا اختلفوا فيه من الق بإذنه وال يهدي
 من يشاء إل صراط مستقيم{ وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان العمش, عن أب صال, عن
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 أب هريرة ف قوله: }فهدى ال الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الق بإذنه{ اَلية, قال: قال النب صلى ال
 عليه وسلم: »نن اَلخرون الولون يوم القيامة, نن أول الناس دخوًل النة, بيد أنم أوتوا الكتاب من
 قبلنا وأوتيناه من بعدهم, فهدانا ال لا اختلفوا فيه من الق بإذنه, فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا ال

 له, فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى« ث رواه عبد الرزاق عن معمر, عن ابن طاوس,
 عن أبيه, عن أب هريرة. وقال ابن وهب, عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم, عن أبيه ف قوله }فهدى ال
 الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الق بإذنه{ فاختلفوا ف يوم المعة, فاتذ اليهود يوم السبت, والنصارى
 يوم الحد, فهدى ال أمة ممد صلى ال عليه وسلم ليوم المعة واختلفوا ف القبلة فاستقبلت النصارى

 الشرق واليهود بيت القدس فهدى ال أمة ممد للقبلة واختلفوا ف الصلة, فمنهم من يركع ول
 يسجد, ومنهم من يسجد ول يركع, ومنهم من يصلي وهو يتكلم, ومنهم من يصلي وهو يشي, فهدى

 ال أمة ممد للحق من ذلك, واختلفوا ف الصيام, فمنهم من يصوم بعض النهار, ومنهم من يصوم عن
 بعض الطعام, فهدى ال أمة ممد للحق من ذلك. واختلفوا ف إبراهيم عليه السلم, فقالت اليهود: كان
 يهوديا, وقالت: النصارى كان نصرانيا, وجعله ال حنيفا مسلما, فهدى ال أمة ممد للحق من ذلك.

 واختلفوا ف عيسى عليه السلم, فكذبت به اليهود وقالوا لمه بتانا عظيما, وجعلته النصارى إلا
 وولدا, وجعله ال روحه وكلمته, فهدى ال أمة ممد صلى ال عليه وسلم للحق من ذلك, وقال الربيع

 بن أنس ف قوله }فهدى ال الذي آمنوا لا اختلفوا فيه من الق بإذنه{ أي عند الختلف أنم كانوا
 على ما جاءت به الرسل قبل الختلف, أقاموا على الخلص ل عز وجل وحده, وعبادته ل شريك
 له, وإقام الصلة وإيتاء الزكاة, فأقاموا على المر الول الذي كان قبل الختلف واعتزلوا الختلف

 وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صال وقوم شعيب وآل
 فرعون, أن رسلهم قد بلغوهم, وأنم قد كذبوا رسلهم, وف قراءة أب بن كعب: وليكونوا شهداء على
 الناس يوم القيامة, وال يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول ف هذه اَلية: الخرج

من الشبهات والضللت والفت.
   وقوله }بإذنه{ أي بعلمه بم وبا هداهم له, قاله ابن جرير }وال يهدي من يشاء{ أي من خلقه
 }إل صراط مستقيم{ أي وله الكمة والجة البالغة, وف صحيح البخاري ومسلم عن عائشة: أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, كان إذا قام من الليل يصلي يقول: »اللهم رب جبائيل وميكائيل

 وإسرافيل, فاطر السموات والرض, عال الغيب والشهادة, أنت تكم بي عبادك فيما كانوا فيه
 يتلفون, اهدن لا اختلف فيه من الق بإذنك, إنك تدي من تشاء إل صراط مستقيم« وف الدعاء
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 الأثور: »اللهم أرنا الق حقا, وارزقنا ابتاعه, وأرنا الباطل باطًل, وارزقنا اجتنابه, ول تعله ملتبسا
علينا فنضل, واجعلنا للمتقي إماما«.

 ** َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجّنَة َوَلّما َيْأِتُكم ّمَثُل اّلِذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم ّمّسْتُهُم اْلَبْأَسآُء َوالّضّرآُء َوُزْلِزُلوْا
َحّتَى َيُقوَل الّرُسوُل َواّلِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتَى َنْصُر الّلِه َأل ِإّن َنْصَر الّلِه َقِريٌب 

    يقول تعال: }أم حسبتم أن تدخلوا النة{ قبل أن تبتلوا وتبوا وتتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم
 من المم, ولذا قال }ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء{ وهي المراض

 والسقام واَللم والصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية وماهد وسعيد بن جبي
 ومرة المدان والسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان }البأساء{ الفقر }والضراء{

 السقم }وزلزلوا{ خوفا من العداء زلزاًل شديدا, وامتحنوا امتحانا عظيما, كما جاء ف الديث
 الصحيح عن خباب بن الرت, قال: قلنا: يا رسول ال, أل تستنصر لنا, أل تدعو ال لنا ؟ فقال: »إن

 من كان قبلكم كان أحدهم يوضع النشار على مفرق رأسه فيخلص إل قدميه ل يصرفه ذلك عن دينه,
 ويشط بأمشاط الديد ما بي لمه وعظمه, ل يصرفه ذلك عن دينه« ث قال »وال ليتمن ال هذا المر

 حت يسي الراكب من صنعاء إل حضرموت, ل ياف إل ال والذئب على غنمه, ولكنكم قوم
 تستعجلون« وقال ال تعال: }آل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ل يفتنون, ولقد فتنا

 الذين من قبلهم فليعلمن ال الذين صدقوا وليعلمن الكاذبي{ وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة
 رضي ال تعال عنهم ف يوم الحزاب, كما قال ال تعال: }إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم
 وإذ زاغت البصار وبلغت القلوب الناجر وتظنون بال الظنونا * هنالك ابتلي الؤمنون وزلزلوا زلزاًل

 شديدا * وإذ يقول النافقون والذين ف قلوبم مرض ما وعدنا ال ورسوله إل غرورا{ اَليات. ولا
 سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه ؟ قال: نعم. قال فكيف كانت الرب بينكم ؟ قال سجاًل, يدال

 علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ث تكون لا العاقبة. وقوله }مثل الذين خلوا من قبلكم{ أي
 سنتهم كما قال تعال: }فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الولي{ وقوله }وزلزلوا حت يقول

 الرسل والذين آمنوا معه مت نصر ال{ أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والخرج عند
 ضيق الال والشدة, قال ال تعال: }أل إن نصر ال قريب{ كما قال }فإن مع العسر يسرا إن مع

 العسر يسرا{ وكما تكون الشدة ينل من النصر مثلها, ولذا قال }أل إن نصر ال قريب{ وف حديث
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 أب رزين »عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه, فينظر إليهم قنطي, فيظل يضحك يعلم أن فرجهم
قريب« الديث.

 ** َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقْل َمآ َأْنَفْقُتْم ّمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َوالْقَرِبَي َواْلَيَتاَمَى َواْلَمَساِكَي َواْبِن الّسِبيِل
َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َفِإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم 

    قال مقاتل بن حيان: هذه اَلية ف نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة, وفيه نظر, ومعن
 اَلية: يسألونك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس وماهد فبي لم تعال ذلك, فقال }قل ما أنفقتم من خي

 فللوالدين والقربي واليتامى والساكي وابن السبيل{ أي اصرفوها ف هذه الوجوه. كما جاء الديث
 »أمك وأباك وأختك وأخاك ث أدناك أدناك« وتل ميمون بن مهران هذه اَلية, ث قال: هذه مواضع

 النفقة ما ذكر فيها طبًل ول مزمارا ول تصاوير الشب ول كسوة اليطان. ث قال تعال: }وما تفعلوا
 من خي فإن ال به عليم{ أي مهما صدر منكم من فعل معروف, فإن ال يعلمه وسيجزيكم على ذلك

أوفر الزاء, فإنه ل يظلم أحدا مثقال ذرة.

 ** ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه ّلُكْم َوَعَسَى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئا َوُهَو َخْيٌر ّلُكْم َوَعَسَى َأن ُتِحّبوْا َشْيئا
َوُهَو َشّر ّلُكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن 

    هذا إياب من ال تعال للجهاد على السلمي أن يكفوا شر العداء عن حوزة السلم, وقال
 الزهري: الهاد واجب على كل أحد غزا أوقعد, فالقاعد عليه إذا استعي أن يعي, وإذا استغيث أن

 يغيث, وإذا استنفر ان ينفر, وإن ل يتج إليه قعد. )قلت( ولذا ثبت ف الصحيح »من مات ول يغز ول
 يدث نفسه بالغزو, مات ميتة جاهلية« وقال عليه السلم يوم الفتح: »ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد
 ونية, وإذا استنفرت فانفروا« وقوله }وهو كره لكم{ أي شديد عليكم ومشقة وهو كذلك, فإنه إما أن
 يقتل أو يرح مع مشقة السفر ومالدة العداء. ث قال تعال: }وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خي لكم{

 أي لن القتال يعقبه النصر والظفر على العداء والستيلء على بلدهم وأموالم وذراريهم وأولدهم.
 }وعسى أن تبوا شيئا وهو شر لكم{ وهذا عام ف المور كلها قد يب الرء شيئا وليس له فيه خية

 ول مصلحة, ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلء العدو على البلد والكم. ث قال تعال:
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 }وال يعلم وأنتم ل تعلمون{ أي هو أعلم بعواقب المور منكم, وأخب با فيه صلحكم ف دنياكم
وأخراكم, فاستجيبوا له وانقادوا لمره, لعلكم ترشدون.

 ** َيْسَأُلوَنَك َعِن الّشْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌي َوَصّد َعن َسِبيِل الّلِه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم
 َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعنَد الّلِه َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َوَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحّتَى َيُرّدوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإن

 اْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأْوَلـِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الّدْنَيا َواَلِخَرِة
 َوُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *  ِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َواّلِذيَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل الّلِه

ُأْوَلـِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة الّلِه َوالّلُه َغُفوٌر ّرِحيٌم 
    قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا ممد بن أب بكر القدمي, حدثنا العتمر بن سليمان عن أبيه,

 حدثن الضرمي عن أب السوار, عن جندب بن عبد ال, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بعث
 رهطا, وبعث عليهم أبا عبيدة بن الراح, فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إل رسول ال صلى ال عليه
 وسلم فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد ال بن جحش, وكتب له كتابا وأمره أن ل يقرأ الكتاب حت

 يبلغ مكان كذا وكذا, وقال »ل تكرهن أحدا على السي معك من أصحابك« فلما قرأ الكتاب
 استرجع, وقال: سعا وطاعة ل ولرسوله, فخبهم الب وقرأ عليهم الكتاب, فرجع رجلن وبقي

 بقيتهم, فلقوا ابن الضرمي فقتلوه, ول يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جادى, فقال الشركون
 للمسلمي: قتلتم ف الشهر الرام, فأنزل ال }يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبي{
 اَلية, وقال السدي عن أب مالك وعن أب صال, عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود }يسألونك

 عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبي{ اَلية, وذلك أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بعث
 سرية, وكانوا سبعة نفر عليهم عبد ال بن جحش السدي, وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة
 بن ربيعة وسعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبن نوفل, وسهيل بن بيضاء وعامر بن

 فهية وواقد بن عبد ال اليبوعي حليف لعمر بن الطاب, وكتب لبن جحش كتابا وأمره أن ل يقرأه
 حت ينل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه »أن سر حت تنل بطن نلة« فقال

 لصحابه: من كان يريد الوت فليمض وليوص, فإنن موص وماض لمر رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, فسار, فتخلف عنه سعد بن أب وقاص وعتبة, أضل راحلة لما فتخلفا يطلبانا, سار ابن جحش
 إل بطن نلة, فإذا هو بالكم بن كيسان وعثمان بن عبد ال بن الغية, وانفلت وقتل عمرو, قتله واقد
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 بن عبد ال, فكانت أول غنيمة أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم, فلما رجعوا إل الدينة
 بأسيين وما أصابوا من الال, أراد أهل مكة أن يفادوا السيين عليه. وقالوا: إن ممدا يزعم أنه يتبع

 طاعة ال وهو أول من استحل الشهر الرام وقتل صاحبنا ف رجب, فقال السلمون: إنا قتلناه ف
 جادى, وقتل ف أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جادى, وغمد السلمون سيوفهم حي دخل شهر
 رجب, وأنزل ال يعي أهل مكة }يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبي{ ل يل وما

 صنعتم أنتم يا معشر الشركي أكب من القتل ف الشهر الرام حي كفرت بال وصددت عن ممد صلى
 ال عليه وسلم وأصحابه, وإخراج أهل السجد الرام منه حي أخرجوا ممدا صلى ال عليه وسلم

وأصحابه أكب من القتل عند ال.
   وقال العوف عن ابن عباس }يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبي{ وذلك أن

 الشركي صدوا رسول ال صلى ال عليه وسلم وردوه عن السجد ف شهر حرام, قال: ففتح ال على
 نبيه ف شهر حرام من العام القبل, فعاب الشركون على رسول ال صلى ال عليه وسلم القتال ف شهر

 حرام, فقال ال }وصد عن سبيل ال وكفر به والسجد الرام وإخراج أهله منه أكب عند ال{ من
 القتال فيه, وأن ممدا صلى ال عليه وسلم بعث سرية, فلقوا عمرو بن الضرمي وهو مقبل من الطائف
 ف آخر ليلة من جادى وأول ليلة من رجب وأن أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم, كانوا يظنون أن

 تلك الليلة من جادى وكانت أول رجب, ول يشعروا, فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه, وإن
 الشركي أرسلوا يعيونه بذلك, فقال ال تعال: }يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبي

 وصد عن سبيل ال وكفر به والسجد الرام وإخراج أهله منه{ إخراج أهل السجد الرام أكب من
 الذي أصاب أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم, والشرك أشد منه, وهكذا روى أبو سعيد البقال عن

 عكرمة, عن ابن عباس, أنا نزلت ف سرية عبد ال بن جحش وقتل عمرو بن الضرمي, وقال ممد بن
 إسحاق: حدثن ممد بن السائب الكلب عن أب صال, عن ابن عباس, وقال: نزل فيما كان من مصاب

 عمرو بن الضرمي }يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه{ إل آخر اَلية, وقال عبد اللك بن هشام
 راوي السية, عن زياد بن عبد ال البكائي, عن ممد بن إسحاق بن يسار الدن رحه ال, ف كتاب

 السية له, إنه قال: وبعث رسول ال صلى ال عليه وسلم عبد ال بن جحش بن رباب السدي ف
 رجب مقفله من بدر الول, وبعث معه ثانية رهط من الهاجرين ليس فيهم من النصار أحد, وكتب

 له كتابا وأمره أن ل ينظر فيه حت يسي يومي, ث ينظر فيه فيمضي كما أمره به, ول يستكره من
 أصحابه أحدا, وكان أصحاب عبد ال بن جحش من الهاجرين, ث من بن عبد شس بن عبد مناف أبو
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 حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف, ومن حلفائهم: عبد ال بن جحش, وهو أمي
 القوم, وعكاشة بن مصن أحد بن أسد بن خزية حليف لم, ومن بن نوفل بن عبد مناف عتبة بن

 غزوان بن جابر حليف لم ومن بن زهرة بن كلب سعد بن أب وقاص ومن بن كعب عدي بن عامر
 بن ربيعة, حليف لم, من غي ابن وائل, وواقد بن عبد ال بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع,
 أحد بن تيم حليف لم, وخالد بن البكي أحد بن سعد بن ليث حليف لم, ومن بن الارث بن فهر:

 سهيل بن بيضاء, فلما سار عبد ال بن جحش يومي, فتح الكتاب فنظر فإذا فيه: إذا نظرت ف كتاب ف
 هذا, فامض حت تنل نلة بي مكة والطائف ترصد با قريشا وتعلم لنا من أخبارهم, فلما نظر عبد ال
 بن جحش الكتاب, قال: سعا وطاعة, ث قال لصحابه: قد أمرن رسول ال صلى ال عليه وسلم وآله
 وسلم, أن امضي إل نلة أرصد با قريشا حت آتيه منهم بب, وقد نان أن أستكره أحدا منكم, فمن
 كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق, ومن كره ذلك فليجع, فأما أنا فماض لمر رسول ال
 صلى ال عليه وسلم, فمضى معه أصحابه ل يتخلف عنه منهم أحد, فسلك على الجاز حت إذا كان

 بعدن فوق الفرع يقال له ُنجران, أضّل سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان بعيا لما كانا يتعقبانه
 فتخلفا عليه ف طلبه, ومضى عبد ال بن جحش وبقية أصحابه حت نزل نلة, فمرت به عي لقريش
 تمل زبيبا وأدما وتارة من تارة قريش, فيها عمرو بن الضرمي, واسم الضرمي عبد ال بن عباد

 أحد الصدف وعثمان بن عبد ال بن الغية وأخوه نوفل بن عبد ال الخزوميان والكم بن كيسان مول
 هشام بن الغية, فلما رآهم القوم هابوهم, وقد نزلوا قريبا منهم, فأشرف لم عكاشة بن مصن, وكان
 قد حلق رأسه, فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار ل بأس عليكم منهم, وتشاور القوم فيهم, وذلك ف آخر

 يوم من رجب, فقال القوم: وال لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الرم, فليمتنعن منكم, ولئن
 قتلتموهم لتقتلنهم ف الشهر الرام, فتردد القوم وهابوا القدام عليهم, ث شجعوا أنفسهم عليهم,

 وأجعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم, فرمى واقد بن عبد ال التميمي عمرو بن الضرمي
 بسهم فقتله, واستأسر عثمان بن عبد ال والكم بن كيسان, وأفلت القوم نوفل بن عبد ال فأعجزهم,

 وأقبل عبد ال بن جحش وأصحابه بالعي والسيين حت قدموا على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 الدينة, قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد ال بن جحش أن عبد ال قال لصحابه: إن لرسول

 ال صلى ال عليه وسلم ما غنمنا المس, وذلك قبل أن يفرض ال المس من الغان, فعزل لرسول ال
 صلى ال عليه وسلم خس العي, وقسم سائرها بي أصحابه, قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول

 ال صلى ال عليه وسلم, قال: »ما أمرتكم بقتال ف الشهر الرام« فوقف العي والسيين, وأب أن
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 يأخذ من ذلك شيئا, فلما قال ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم, أسقط ف أيدي القوم, وظنوا أنم
 قد هلكوا, وعنفهم إخوانم من السلمي فيما صنعوا, وقالت قريش: قد استحل ممد وأصحابه الشهر

  فقال من يرد عليه من السلمي من¹الرام, وسفكوا فيه الدم, وأخذوا فيه الموال, وأسروا فيه الرجال
 كان بكة إنا أصابوا ما أصابوا ف شعبان وقالت اليهود: تفاءلوا بذلك على رسول ال صلى ال عليه
 وسلم عمرو بن الضرمي قتله واقد بن عبد ال, عمرو عمرت الرب, والضرمي حضرت الرب,

 وواقد بن عبد ال وقدت الرب, فجعل ال عليهم ذلك ل لم, فلما أكثر الناس ف ذلك أنزل ال على
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: }يسألونك عن الشهر الرام قتال فيه قل قتال فيه كبي وصد عن سبيل
 ال وكفر به والسجد الرام وإخراج أهله منه أكب عند ال والفتنة أكب من القتل{ أي إن كنتم قتلتم ف

 الشهر الرام, فقد صدوكم عن سبيل ال مع الكفر به, وعن السجد الرام وإخراجكم منه وأنتم أهله
 }أكب عند ال{ من قتل من قتلتم منهم }والفتنة أكب من القتل{ أي قد كانوا يفتنون السلم ف دينه

 حت يردوه إل الكفر بعد إيانه, فذلك أكب عند ال من القتل }ول يزالون يقاتلونكم حت يردوكم عن
 دينكم عن استطاعوا{ أي ث هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه, غي تائبي ول نازعي, قال ابن

 إسحاق: فلما نزل القرآن بذا من المر وفرج ال عن السلمي ما كانوا فيه من الشدة, قبض رسول ال
 صلى ال عليه وسلم وآله وسلم العي والسيين, وبعثت إليه قريش ف فداء عثمان بن عبد ال والكم
 بن كيسان, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل نفديكموها حت يقدم صاحبانا« يعن سعد بن

 أب وقاص وعتبة بن غزوان, فإنا نشاكم عليهما, فإن تقتلوها نقتل صاحبيكم, فقدم سعد وعتبة,
 ففداها رسول ال صلى ال عليه وسلم منهم, فأما الكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلمه, وأقام عند

 رسول ال صلى ال عليه وسلم حت قتل يوم بئر معونة شهيدا, وأما عثمان بن عبد ال فلحق بكة
 فمات با كافرا, قال ابن إسحاق: فلما تلى عن عبد ال بن جحش وأصحابه ما كان حي نزل القرآن
 طمعوا ف الجر فقالوا: يا رسول ال, أنطمع ان تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر الجاهدين ؟ فأنزل ال

 عز وجل: }إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف سبيل ال أولئك يرجون رحة ال وال غفور
 رحيم{ فوضع ال من ذلك على أعظم الرجاء, قال ابن إسحاق, والديث ف هذا عن الزهري ويزيد بن
 رومان, عن عروة, وقد روى يونس بن بكي, عن ممد بن إسحاق, عن يزيد بن رومان, عن عروة بن
 الزبي قريبا من هذا السياق, وروى موسى بن عقبة, عن الزهري نفسه نو ذلك, وروى شعيب بن أب

 حزة عن الزهري عن عروة بن الزبي نوا من هذا أيضا, وفيه فكان ابن الضرمي أول قتيل قتل بي
 السلمي والشركي, فركب وفد من كفار قريش حت قدموا على رسول ال صلى ال عليه وسلم
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 بالدينة, فقالوا: أيل القتال ف الشهر الرام ؟ فأنزل ل }يسألونك عن الشهر الرام{ اَلية, وقد
 استقصى ذلك الافظ أبو بكر البيهقي ف كتاب دلئل النبوة, ث قال ابن هشام, عن زياد, عن ابن

 إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد ال أن عبد ال قسم الفيء بي أهله, فجعل أربعة أخاسه لن أفاءه,
 وخسا على ال ورسوله, فوقع على ما كان عبد ال بن جحش صنع ف تلك العي, قال ابن هشام:
 وهي أول غنيمة غنمها السلمون, وعمرو بن الضرمي أول من قتل السلمون, وعثمان بن عبد ال

 والكم بن كيسان أول من أسر السلمون, قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي ال عنه ف
 غزوة عبد ال بن جحش, ويقال: بل عبد ال بن حجش قالا حي قالت قريش: قد أحل ممد وأصحابه

 الشهر الرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الال وأسروا فيه الرجال, قال ابن هشام: هي لعبد ال بن
جحش.

  تعدون قتل ف الرام عظيمةوأعظم منه لو يرى الرشد راشدصدودكم عما يقول ممدوكفر به وال راء
 وشاهدوإخراجكم من مسجد ال أهلهلئل يرى ل ف البيت ساجدفإنا وإن عيتونا بقتلهوأرجف

 بالسلم باغ وحاسدسقينا من ابن الضرمي رماحنابنخلة لا أوقد الرب واقددما وابن عبد ال عثمان
بينناينازعه غّل من القيد عائد(

 ** َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َكِبٌي َوَمَناِفُع ِللّناِس َوِإْثُمُهَمآ َأْكَبُر ِمن ّنْفِعِهَما َوَيْسَأُلوَنَك
 َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبّيُن الّلُه َلُكُم اَلَياِت َلَعّلُكْم َتَتَفّكُروَن *  ِفي الّدْنَيا َواَلِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَك َعِن

 اْلَيَتاَمَى ُقْل ِإْصَلٌح ّلُهْم َخْيٌر َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َوالّلُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشآَء الّلُه
لْعَنَتُكْم ِإّن الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم 

    قال المام أحد: حدثنا خلف بن الوليد, حدثنا إسرائيل عن أب ميسرة, عن عمر أنه قال: لا أنزل
 تري المر, قال: اللهم بي لنا ف المر بيانا شافيا, فنلت هذه اَلية الت ف البقرة }يسألونك عن

 المر واليسر قل فيهما إث كبي{ فدعي عمر, فقرئت عليه فقال. اللهم بي لنا ف المر بيانا شافيا,
 فنلت اَلية الت ف النساء }يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى{ فكان منادي رسول ال
 صلى ال عليه وسلم إذا أقام الصلة نادى: أن ل يقربن الصلة سكران, فدعي عمر, فقرئت عليه فقال:
 اللهم بي لنا ف المر بيانا شافيا, فنلت اَلية الت ف الائدة, فدعي عمر, فقرئت عليه فلما بلغ }فهل
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 أنتم منتهون ؟{ قال عمر: انتهينا انتهينا. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل
 عن أب إسحاق, وكذا رواه ابن أب حات وابن مردويه من طريق الثوري عن أب إسحاق, عن أب ميسرة
 واسه عمرو بن شرحبيل المدان الكوف, عن عمر وليس له عنه سواه, لكن قد قال أبو زرعة: ل يسمع

 منه, وال أعلم. وقال علي بن الدين: هذا إسناد صال صحيح, وصححه الترمذي, وزاد ابن أب حات
 بعد قوله انتهينا, إنا تذهب الال وتذهب العقل, وسيأت هذا الديث أيضا مع ما رواه أحد من طريق

 أب هريرة أيضا عند قوله ف سورة الائدة }إنا المر واليسر والنصاب والزلم رجس من عمل
 الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون{ اَليات, فقوله }يسألونك عن المر واليسر{ أما المر, فكما قال
 أمي الؤمني عمر بن الطاب رضي ال عنه: أنه كل ما خامر العقل, كما سيأت بيانه ف سورة الائدة,

وكذا اليسر وهو القمار.
   وقوله }قل فيهما إث كبي ومنافع للناس{ أما إثهما فهو ف الدين, وأما النافع فدنيوية من حيث إن

 فيها نفع البدن وتضيم الطعام وإخراج الفضلت وتشحيذ بعض الذهان ولذة الشدة الطربة الت فيها,
كما قال حسان بن ثابت ف جاهليته:

 ونشربا فتتركنا ملوكاوأسدا ل ينهنهنا اللقاء

   وكذا بيعها والنتفاع بثمنها, وما كان يقمشه بعضهم من اليسر فينفقه على نفسه أو عياله, ولكن
 هذه الصال ل توازي مضرته ومفسدته الراجحة, لتعلقها بالعقل والدين, ولذا قال ال تعال: }وإثهما

 أكب من نفعهما{, ولذا كانت هذه اَلية مهدة لتحري المر على البتات, ول تكن مصرحة بل
 معرضة, ولذا قال عمر رضي ال عنه لا قرئت عليه: اللهم بي لنا ف المر بيانا شافيا, حت نزل

 التصريح بتحريها ف سورة الائدة }يا أيها الذين آمنوا إنا المر واليسر والنصاب والزلم رجس من
 عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء ف المر

 واليسر ويصدكم عن ذكر ال وعن الصلة فهل أنتم منتهون{ ويأت الكلم على ذلك ف سورة الائدة
 إن شاء ال تعال وبه الثقة, قال ابن عمر والشعب وماهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحن بن زيد
 بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت ف المر }يسألونك عن المر واليسر قل فيهما إث كبي{, ث نزلت

اَلية الت ف سورة النساء, ث نزلت اَلية الت ف الائدة فحرمت المر.
   قوله }ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{ قرىء بالنصب وبالرفع وكلها حسن متجه قريب. قال ابن

 أب حات: حدثنا أب, حدثنا موسى بن إساعيل, حدثنا أبان, حدثنا يي, أنه بلغه أن معاذ بن جبل
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 وثعلبة أتيا رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال: يا رسول ال, إن لنا أرقاء وأهلي من أموالنا فأنزل ال
 }يسألونك ماذا ينفقون{ وقال الكم عن مقسم عن ابن عباس }ويسألونك ماذ ينفقون قل العفو{

 قال: ما يفضل عن أهلك, كذا روي عن ابن عمر وماهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبي وممد بن
 كعب والسن وقتادة والقاسم وسال وعطاء الراسان والربيع بن أنس وغي واحد, أنم قالوا ف قوله
 }قل العفو{ يعن الفضل, وعن طاوس: اليسي من كل شيء. وعن الربيع أيضا: أفضل مالك وأطيبه

 والكل يرجع إل الفضل. وقال عبد بن حيد ف تفسيه: حدثنا هوذة بن خليفة, عن عوف, عن السن,
 ف اَلية }يسألونك ماذا ينفقون قل العفو{ قال, ذلك أل يهد مالك ث تقعد تسأل الناس, ويدل على
 ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم, حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلن, عن القبي, عن أب

 هريرة, قال: قال رجل: يا رسول ال, عندي دينار, قال »أنفقه على نفسك« قال: عندي آخر,
 قال:»أنفقه على أهلك« قال: عندي آخر: قال »أنفقه على ولدك« قال: عندي آخر, قال »فأنت

  وقد رواه مسلم ف صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن جابر, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم¹أبصر«
 قال لرجل »ابدأ بنفسك فتصدق عليها, فإن فضل شيء فلهلك, فإن فضل شيء عن أهلك فلذي

 قرابتك, فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا«. وعنده عن أب هريرة رضي ال عنه. قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »خي الصدقة ما كان عن ظهر غن, واليد العليا خي من اليد السفلى,
 وابدأ بن تعول« وف الديث أيضا »ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خي لك, وإن تسكه شر لك, ول

 تلم على كفاف« ث قد قيل إنا منسوخة بآية الزكاة, كما رواه علي بن أب طلحة والعوف عن ابن
عباس, وقاله عطاء الراسان والسدي, وقيل مبينة بآية الزكاة, قاله ماهد وغيه, وهو أوجه.

   وقوله }كذلك يبي ال لكم اَليات لعلكم تتفكرون ف الدنيا واَلخرة{ أي كما فصل لكم هذه
 الحكام وبينها وأوضحها كذلك يبي لكم سائر اَليات ف أحكامه ووعده ووعيده, لعلكم تتفكرون ف

 الدنيا واَلخرة. قال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس: يعن ف زوال الدنيا وفنائها, وإقبال اَلخرة
 وبقائها. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا علي بن ممد الطنافسي, حدثنا أبو أسامة عن الصعق

 العيشي, قال: شهدت السن وقرأ هذه اَلية من البقرة }لعلكم تتفكرون ف الدنيا واَلخرة{ قال: هي
 وال لن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلء ث دار فناء, وليعلم أن اَلخرة دار جزاء ث دار بقاء, وهكذا
 قال قتادة وابن جريج وغيها, وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل اَلخرة على الدنيا.

وف رواية عن قتادة: فآثروا اَلخرة على الول.
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   وقوله }ويسألونك عن اليتامى قل إصلح لم خي وإن تالطوهم فإخوانكم وال يعلم الفسد من
 الصلح ولو شاء ال لعنتكم{ اَلية, قال ابن جرير: حدثنا سفيان  بن وكيع, حدثنا جرير عن عطاء بن
 السائب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: لا نزلت }ول تقربوا مال اليتيم إل بالت هى أحسن{
 و }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون ف بطونم نارا وسيصلون سعيا{ انطلق من كان
 عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه, فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حت

 يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم, فذكروا ذلك لرسول ال صلى ال عليه وسلم فأنزل ال:
 }ويسألونك عن اليتامى قل إصلح لم خي وإن تالطوهم فإخوانكم{ فخلطوا طعامهم بطعامهم

 وشرابم بشرابم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أب حات وابن مردويه والاكم ف مستدركه من
 طرق عن عطاء بن السائب به. وكذا رواه علي بن أب طلحة عن ابن عباس, وكذا رواه السدي عن أب

 مالك وعن أب صال, عن ابن عباس, وعن مرة عن ابن مسعود بثله, وهكذا ذكر غي واحد ف سبب
 نزول هذه اَلية كمجاهد وعطاء والشعب وابن أب ليلى وقتادة وغي واحد من السلف واللف, قال

 وكيع بن الراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي, عن حاد, عن إبراهيم, قال: قالت عائشة رضي ال
 عنها: إن لكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة, حت أخلط طعامه بطعامي, وشرابه بشراب,
 فقوله }قل إصلح لم خي{ أي على حدة, }وإن تالطوهم فإخوانكم{ أي وإن خلطتم طعامكم

 بطعامهم وشرابكم بشرابم فل بأس عليكم, لنم إخوانكم ف الدين, ولذا قال }وال يعلم الفسد من
 الصلح{ أي يعلم من قصده ونيته الفساد أو الصلح, وقوله }ولو شاء ال لعنتكم إن ال عزيز

 حكيم{ أي ولو شاء ال لضيق عليكم وأحرجكم, ولكنه وسع عليكم, وخفف عنكم, وأباح لكم
 مالطتهم بالت هي أحسن, قال تعال: }ول تقربوا مال اليتيم إل بالت هي أحسن{ بل جوز الكل منه
 للفقي بالعروف, إما بشرط ضمان البدل لن أيسر, أو مانا كما سيأت بيانه ف سورة النساء, إن شاء

ال وبه الثقة.

 ** َوَل َتْنِكُحوْا اْلُمْشِرَكاِت َحّتَى ُيْؤِمّن َولَمٌة ّمْؤِمَنٌة َخْيٌر ّمن ّمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَل ُتْنِكُحوْا
 اْلُمِشِرِكَي َحّتَى ُيْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد ّمْؤِمٌن َخْيٌر ّمن ّمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأْوَلـِئَك َيْدُعوَن ِإَلى الّناِر َوالّلُه َيْدُعَو

ِإَلى اْلَجّنِة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َوُيَبّيُن آَياِتِه ِللّناِس َلَعّلُهْم َيَتَذّكُروَن 
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    هذا تري من ال عز وجل على الؤمني, أن يتزوجوا الشركات من عبدة الوثان, ث إن كان
 عمومها مرادا, وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية, فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب
 بقوله }والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مصني غي مسافحي{
 قال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس ف قوله }ول تنكحوا الشركات حت يؤمن{: استثن ال من

 ذلك نساء أهل الكتاب, وهكذا قال ماهد وعكرمة وسعيد بن جبي ومكحول والسن والضحاك وزيد
 بن أسلم والربيع بن أنس وغيهم. وقيل: بل الراد بذلك الشركون من عبدة الوثان, ول يرد أهل

 الكتاب بالكلية, والعن قريب من الول, وال أعلم. فأما ما رواه ابن جرير: حدثن عبيد بن آدم بن أب
 إياس العسقلن, حدثنا أب, حدثن عبد الميد بن برام الفزاري, حدثنا شهر بن حوشب, قال: سعت

 عبد ال بن عباس يقول: نى رسول ال صلى ال عليه وسلم عن أصناف النساء, إل ما كان من
 الؤمنات الهاجرات وحرم كل ذات دين غي السلم. قال ال عز وجل: }ومن يكفر باليان فقد حبط
 عمله{ وقد نكح طلحة بن عبد ال يهودية, ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية, فغضب, عمر بن الطاب

 غضبا شديدا حت هم أن يسطو عليهما فقال نن نطلق يا أمي الؤمني ول تغضب فقال: لئن حل
 طلقهن لقد حل نكاحهن, ولكن أنتزعهن منكم صغرة قمأة, فهو حديث غريب جدا, وهذا الثر

 غريب عن عمر أيضا, قال أبو جعفر بن جرير رحه ال: بعد حكايته الجاع على إباحة تزويج
 الكتابيات, وإنا كره عمر ذلك لئل يزهد الناس ف السلمات أو لغي ذلك من العان. كما حدثنا أبو
 كريب, حدثنا ابن إدريس, حدثنا الصلت بن برام عن شقيق, قال: تزوج حذيفة يهودية, فكتب إليه

 عمر: خّل سبيلها, فكتب إليه: أتزعم أنا حرام, فأخلي سبيلها ؟ فقال: ل أزعم أنا حرام, ولكن
 أخاف أن تعاطوا الؤمنات منهن, وهذا إسناد صحيح, وروى اللل عن ممد بن إساعيل, عن وكيع,

 عن الصلت, نوه, وقال ابن جرير: حدثن موسى بن عبد الرحن السروقي, حدثنا ممد بن بشر,
 حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أب زياد, عن زيد بن وهب, قال: قال عمر بن الطاب: السلم

 يتزوج النصرانية, ول يتزوج النصران السلمة, قال: وهذا أصح إسنادا من الول, ث قال: وقد حدثنا
 تيم بن النتصر, أخبنا إسحاق الزرقي عن شريك, عن أشعث بن سوار, عن السن, عن جابر بن عبد
 ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »نتزوج نساء أهل الكتاب ول يتزوجون نساءنا« ث قال:
 وهذا الب وإن كان ف إسناده ما فيه, فالقول به لجاع الميع من المة عليه, كذا قال ابن جرير رحه

 ال. وقد قال ابن أب حات: حدثنا ممد بن إساعيل الحسي, حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان, عن
 ميمون بن مهران, عن ابن عمر, أنه كره نكاح أهل الكتاب, وتأول }ول تنكحوا الشركات حت
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 يؤمّن{. وقال البخاري: وقال ابن عمر: ل أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربا عيسى, وقال أبو بكر
 اللل النبلي: حدثنا ممد بن هارون, حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبن ممد بن علي, حدثنا صال
 بن أحد, أنما سأل أبا عبد ال أحد بن حنبل عن قول ال }ول تنكحوا الشركات حت يؤمّن{ قال:

 مشركات العرب الذين يعبدون الصنام. وقوله }ولمة مؤمنة خي من مشركة ولو أعجبتكم{ قال
 السدي: نزلت ف عبد ال بن رواحة, كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها, ث فزع فأتى رسول

 ال صلى ال عليه وسلم فأخبه خبها, فقال له »ماهي ؟« قال: تصوم وتصلي, وتسن الوضوء,
 وتشهد أن ل إله إل ال, وأنك رسول ال, فقال »يا أبا عبد ال هذه مؤمنة«. فقال: والذي بعثك بالق
 لعتقنها ولتزوجنها, ففعل, فطعن عليه ناس من السلمي وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا
 إل الشركي, وينكحوهم رغبة ف أحسابم, فأنزل ال }ولمة مؤمنة خي من مشركة ولو أعجبتكم *
 ولعبد مؤمن خي من مشرك ولو أعجبكم{ وقال عبد بن حيد: حدثنا جعفر بن زياد الفريقي عن عبد

 ال بن يزيد, عن عبد ال بن عمرو, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ل تنكحوا النساء لسنهن
 فعسى حسنهن أن يرديهن, ول تنكحوهن عن أموالن فعسى أموالن أن تطغيهن, وأنكحوهن على

 الدين, فلمة سوداء جرداء ذات دين أفضل« والفريقي ضعيف, وقد ثبت ف الصحيحي عن أب هريرة
 عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »تنكح الرأة لربع: لالا ولسبها ولمالا ولدينها, فاظفر بذات
 الدين, تربت يداك« ولسلم عن جابر مثله, وله عن ابن عمر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال

 »الدنيا متاع, وخي متاع الدنيا الرأة الصالة« وقوله }ول تنكحوا الشركي حت يؤمنوا{ أي ل
 تزوجوا الرجال الشركي النساء الؤمنات, كما قال تعال: }ل هن حّل لم, ول هم يلون لن{ ث قال
 تعال: }ولعبد مؤمن خي من مشرك ولو أعجبكم{ أي ولرجل مؤمن ـ ولو كان عبدا حبشيا ـ خي
 من مشرك, وإن كان رئيسا سريا }أولئك يدعون إل النار{ أي معاشرتم ومالطتهم, تبعث على حب
 الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار اَلخرة, وعاقبة ذلك وخيمة }وال يدعو إل النة والغفرة بإذنه{ أي

بشرعه وما أمر به وما نى عنه }ويبي ال آياته للناس لعلهم يتذكرون{.

 ** َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا الّنَسآَء ِفي اْلَمِحيِض َوَل َتْقَرُبوُهّن َحّتَى َيْطُهْرَن َفِإَذا
 َتَطّهْرَن َفْأُتوُهّن ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم الّلُه ِإّن الّلَه ُيِحّب الّتّواِبَي َوُيِحّب اْلُمَتَطّهِريَن *  ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث ّلُكْم

َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأّنَى ِشْئُتْم َوَقّدُموْا لْنُفِسُكْم َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُمَوْا َأّنُكْم ّمَلُقوُه َوَبّشِر اْلُمْؤِمِنَي 
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    قال المام أحد: حدثنا عبد الرحن بن مهدي, حدثنا حاد بن سلمة عن ثابت, عن أنس, أن اليهود
 كانت إذا حاضت الرأة منهم ل يواكلوها ول يامعوها ف البيوت فسأل أصحاب النب صلى ال عليه

 وسلم, فأنزل ال عز وجل }ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف الحيض ول
 تقربوهن حت يطهرن{ حت فرغ من اَلية, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »اصنعوا كل شيء إل
 النكاح« فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا, إل خالفنا فيه, فجاء أسيد
 بن حضي وعباد بن بشر, فقال: يا رسول ال, إن اليهود قالت: كذا وكذا, أفل نامعهن ؟ فتغي وجه

 رسول ال صلى ال عليه وسلم حت ظننا أن قد وجد عليهما, فخرجا فاستقبلنهما هدية من لب إل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, فأرسل ف آثارها فسقاها فعرفا أن ل يد عليهما, رواه مسلم من

 حديث حاد بن زيد بن سلمة, فقوله }فاعتزلوا النساء ف الحيض{ يعن الفرج, لقوله »اصنعوا كل
 شيء إل النكاح« ولذا ذهب كثي من العلماء أو أكثرهم, إل أنه يوز مباشرة الائض فيما عدا الفرج,

 قال أبو داود أيضا: حدثنا موسى بن إساعيل, حدثنا حاد عن أيوب, عن عكرمة, عن بعض أزواج
 النب صلى ال عليه وسلم, كان إذا أراد من الائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا, وقال أبو داود أيضا:

 حدثنا القعنب, حدثنا عبد ال يعن ابن عمر بن غان, عن عبد الرحن يعن ابن زياد, عن عمارة بن
 غراب أن عمة له حدثته أنا سألت عائشة قال: إحدانا تيض وليس لا ولزوجها فراش إل فراش واحد,

 قالت: أخبك با صنع رسول ال صلى ال عليه وسلم, دخل فمضى إل مسجده, قال أبو داود: تعن
 مسجد بيتها فما انصرف حت غلبتن عين فأوجعه البد فقال »ادن من« فقلت: إن حائض, فقال

 »اكشفي عن فخذيك« فكشفُت فخذي, فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حت دفء ونام
 صلى ال عليه وسلم, وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الوهاب, حدثنا أيوب عن كتاب أب قلبة,
 أن مسروقا ركب إل عائشة فقال: السلم على النب وعلى أهله, فقالت عائشة: مرحبا مرحبا, فأذنوا
 له فدخل فقال: إن أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي, فقالت: إنا أنا أمك وأنت ابن, فقال: ما

 للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت له: كل شيء إل فرجها. ورواه أيضا عن حيد بن مسعدة, عن
 يزيد بن زريع, عن عيينة بن عبد الرحن بن جوشن, عن مروان الصفر, عن مسروق قال: قلت لعائشة:
 ما يل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت: كل شيء إل الماع. وهذا قول ابن عباس وماهد
 والسن وعكرمة, وروى ابن جرير أيضا عن أب كريب عن ابن أب زائدة, عن حجاج, عن ميمون بن

 مهران, عن عائشة, قالت له: ما فوق الزار. )قلت( ويل مضاجعتها ومواكلتها بل خلف, قالت
 عائشة: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم, يأمرن فأغسل رأسه وأنا حائض, وكان يتكىء ف
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 حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وف الصحيح عنها, قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه
 النب صلى ال عليه وسلم, فيضع فمه ف الوضع الذي وضعت فمي فيه, وأشرب الشراب فأناوله فيضع

 فمه ف الوضع الذي كنت أشرب منه, وقال أبو داود: حدثنا مسدد, حدثنا يي عن جابر بن صبح,
 سعت خلسا الجري قال: سعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول ال صلى ال عليه وسلم ف الشعار
 الواحد وأنا حائض طامث, فإن أصابه من شيء غسل مكانه ل يعده وإن أصابه ـ يعن ثوبه ـ شيء

 غسل مكانه ل يعده وصلى فيه, فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن البار, حدثنا عبد العزيز يعن ابن
 ممد, عن أب اليمان, عن أم ذرة, عن عائشة أنا قالت: كنت إذا حضت نزلت عن الثال على الصي,

 فلم نقرب رسول ال صلى ال عليه وسلم ول ندن منه حت نطهر, فهو ممول على التنه والحتياط.
 وقال آخرون: إنا تل له مباشرتا فيما عدا ما تت الزار, كما ثبت ف الصحيحي عن ميمونة بنت
 الارث الللية قالت: كان النب صلى ال عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت

 وهي حائض, وهذا لفظ البخاري, ولما عن عائشة نوه, وروى المام أحد وأبو داود والترمذي وابن
 ماجه من حديث العلء, عن حزام بن حكيم, عن عمه عبد ال بن سعد النصاري أنه سأل رسول ال

 صلى ال عليه وسلم: ما يل ل من امرأت وهي حائض ؟ قال: ما فوق الزار. ولب داود أيضا عن
 معاذ بن جبل, قال: سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم عما يل ل من امرأت وهي حائض ؟ قال:

 ما فوق الزار والتعفف عن ذلك أفضل« وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن السيب
 وشريح. فهذه الحاديث وما شابها حجة من ذهب إل أنه يل ما فوق الزار منها, وهو أحد القولي
 ف مذهب الشافعي رحه ال, الذي رجحه كثي من العراقيي وغيهم, ومأخذهم أنه حري الفرج فهو

 حرام لئل يتوصل إل تعاطي ما حرم ال عز وجل الذي أجع العلماء على تريه وهو الباشرة ف الفرج,
 ث من فعل ذلك فقد أث, فيستغفر ال ويتوب إليه, وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم ل ؟ فيه قولن:

 )أحدها( نعم, لا رواه المام أحد وأهل السنن عن ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم ف الذي
 يأت امرأته وهي حائض, يتصدق بدينار أو نصف دينار, وف لفظ للترمذي »إذا كان دما أحر فدينار,
 وإن كان دما أصفر فنصف دينار« وللمام أحد أيضا عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, جعل ف
 الائض تصاب دينارا, فإن أصابا وقد أدبر الدم عنها ول تغتسل, فنصف دينار. )والقول الثان( وهو

 الصحيح الديد من مذهب الشافعي وقول المهور أنه ل شيء ف ذلك, بل يستغفر ال عز وجل لنه
 ل يصح عندهم رفع هذا الديث, فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم, وموقوفا وهو الصحيح عند كثي من
 أئمة الديث, فقوله تعال: }ول تقربوهن حت يطهرن{ تفسي قوله }فاعتزلوا النساء ف الحيض{ ونى
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 عن قربانن بالماع ما دام اليض موجودا, ومفهومه حله إذا انقطع. قال المام أبو عبد ال أحد بن
 ممد بن حنبل فيما أمله ف الطاعة: وقوله }ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف

 الحيض ول تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث{ اَلية, الطهر يدل على أن يقربا, فلما
 قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف

شعاره, دل ذلك على أنه إنا أراد الماع.
   وقوله }فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ال{ فيه ندب وإرشاد إل غشيانن بعد الغتسال

 وذهب ابن حزم إل وجوب الماع بعد كل حيضة لقوله }فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ال{
 وليس له ف ذلك مستند, لن هذا أمر بعد الظر. وفيه أقوال لعلماء الصول منهم من يقول إنه على
 الوجوب كالطلق, هؤلء يتاجون إل جواب ابن حزم, ومنهم من يقول: إنه للباحة, ويعلون تقدم

 النهي عليه قرينة صارفة له من الوجوب, وفيه نظر, والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الكم إل ما
 كان عليه المر قبل النهي, فإن كان واجبا, فواجب كقوله }فإذا انسلخ الشهر الرم فاقتلوا

 الشركي{ أو مباحا فمباح كقوله }وإذا حللتم فاصطادوا{ }فإذا قضيت الصلة فانتشروا ف الرض{
 وعلى هذا القول تتمع الدلة, وقد حكاه الغزال وغيه, فاختاره بعض أئمة التأخرين وهو الصحيح,

 وقد اتفق العلماء على أن الرأة إذا انقطع حيضها ل تل حت تغتسل بالاء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها
 بشرطه, إل أن أبا حنيفة رحه ال يقول, فيما إذا انقطع دمها لكثر اليض وهو عشرة أيام عنده: أنا

 تل بجرد النقطاع ول تفتقر إل غسل, وال أعلم, وقال ابن عباس }حت يطهرن{ أي من الدم }فإذا
تطهرن{ أي بالاء, وكذا قال ماهد وعكرمة والسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيهم.

   وقوله }من حيث أمركم ال{ قال ابن عباس وماهد وغي واحد: يعن الفرج. قال علي بن أب طلحة
 عن ابن عباس }فأتوهن من حيث أمركم ال{ يقول: ف الفرج ول تعدوه إل غيه, فمن فعل شيئا من
 ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس وماهد وعكرمة }من حيث أمركم ال{ أي تعتزلوهن, وفيه دللة
 حينئذ على تري الوطء ف الدبر, كما سيأت تقريره قريبا إن شاء ال تعال. وقال أبو رزين وعكرمة
 والضحاك وغي واحد }فأتوهن من حيث أمركم ال{ يعن طاهرات غي حّيض, ولذا قال }إن ال

 يب التوابي{ أي من الذنب وإن تكرر غشيانه }ويب التطهرين{ أي التنهي عن القذار والذى,
وهو ما نوا عنه من إتيان الائض أو ف غي الأتى.

   وقوله }نساؤكم حرث لكم{ قال ابن عباس: الرث موضع الولد }فأتوا حرثكم أن شئتم{ أي
 كيف شئتم, قال: سعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول,
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 فنلت }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري
 به. وقال ابن أب حات: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبن مالك بن أنس وابن
 جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن ممد بن النكدر حدثهم: أن جابر بن عبد ال أخبه أن اليهود
 قالوا للمسلمي: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول, فأنزل ال }نساؤكم حرث لكم فأتوا

 حرثكم أن شئتم{ قال ابن جريج ف الديث: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »مقبلة ومدبرة إذا
 كان ذلك ف الفرج« وف حديث بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيي, عن أبيه, عن جده, أنه

 قال: يا رسول ال, نساؤنا ما نأت منها وما نذر ؟ قال »حرثك ائت حرثك أن شئت, غي أن ل
تضرب الوجه, ول تقبح ول تجر إل ف البيت« الديث, رواه أحد وأهل السنن.

   )حديث آخر( ـ قال ابن أب حات حدثنا يونس, أخبنا ابن وهب, أخبن ابن ليعة عن يزيد بن أب
 حبيب, عن عامر بن يي, عن حنش بن عبد ال, عن عبد ال بن عباس, قال: أتى ناس من حي إل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, فسألوه عن أشياء, فقال له رجل: إن أحب النساء فكيف ترى ف ؟
 فأنزل ال }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ ورواه المام أحد, حدثنا يي بن غيلن,
 حدثنا رشدين, حدثن السن بن ثوبان عن عامر بن يي الغافري عن حنش, عن ابن عباس, قال:

 أنزلت هذه اَلية }نساؤكم حرث لكم{ ف أناس من النصار أتوا النب صلى ال عليه وسلم فسألوه,
فقال النب صلى ال عليه وسلم »ائتها على كل حال إذا كان ف الفرج«.

   )حديث آخر( ـ قال أبو جعفر الطحاوي ف كتابه مشكل الديث: حدثنا أحد بن داود بن موسى,
 حدثنا يعقوب بن كاسب, حدثنا عبد ال بن نافع عن هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن

 يسار, عن أب سعيد الدري, أن رجًل أصاب امرأة ف دبرها, فأنكر الناس عليه ذلك, فأنزل ال
 }نساؤكم حرث لكم{ اَلية, ورواه ابن جرير عن يونس, عن يعقوب, ورواه الافظ أبو يعلى الوصلي

عن الارث بن شريح, عن عبد ال بن نافع به.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا وهيب, حدثنا عبيد ال بن عثمان بن خثيم

 عن عبد ال بن سابط, قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحن بن أب بكر, فقلت: إن لسائلك عن
 أمر وأنا أستحي أن أسألك, قالت: فل تستحي يا ابن أخي, قال: عن إتيان النساء ف أدبارهن ؟ قالت:

 حدثتن أم سلمة أن النصار كانوا يبون النساء وكانت اليهود تقول: إنه من أحب امرأته, كان ولده
 أحول, فلما قدم الهاجرون الدينة نكحوا ف نساء النصار فأحبوهن, فأبت امرأة أن تطيع زوجها

 وقالت: لن تفعل ذلك حت آت رسول ال صلى ال عليه وسلم, فدخلت على أم سلمة فذكرت لا
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 ذلك, فقالت: اجلسي حت يأت رسول ال صلى ال عليه وسلم, فلما جاء رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, استحت النصارية أن تسأل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فخرجت فسألته أم سلمة, فقال:

 ادعي »النصارية« فدعتها, فتل عليها هذه اَلية }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{
 »صماما واحدا«. ورواه الترمذي عن بندار, عن ابن مهدي, عن سفيان, عن أب خثيم به, وقال

 حسن. )قلت( وقد روي من طريق حاد بن أب حنيفة عن أبيه, عن ابن خثيم, عن يوسف بن ماهك,
 عن حفصة أم الؤمني ان امرأة أتتها, فقالت: إن زوجي يأتين مبية ومستقبلة فكرهته, فبلغ ذلك رسول

ال صلى ال عليه وسلم, فقال »ل بأس إذا كان ف صمام واحد«.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا حسن, حدثنا يعقوب يعن القمي, عن جعفر, عن سعيد بن

 جبي, عن ابن عباس, قال: جاء عمر بن الطاب إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال: يا رسول
 ال هلكت, قال ما الذي أهلكك ؟ قال: حولت رحلي البارحة, قال, فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى
 ال إل رسول ال صلى ال عليه وسلم هذه اَلية }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ »أقبل
 وأدبر واتق الدبر واليضة«. ورواه الترمذي عن عبد بن حيد, عن حسن بن موسى الشيب به, وقال:

 حسن غريب. وقال الافظ أبو يعلى: حدثنا الارث بن شريح, حدثنا عبد ال بن نافع, حدثنا هشام بن
 سعد عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن أب سعيد, قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول ال
 صلى ال عليه وسلم فقالوا: أثفر فلن امرأته, فأنزل ال عز وجل: }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم

 أن شئتم{. قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يي أبو الصبغ, قال: حدثن ممد يعن ابن سلمة, عن
 ممد بن إسحاق, عن أبان بن صال, عن ماهد عن ابن عباس, قال: إن ابن عمر قال ـ وال يغفر له
 ـ أوهم وإنا كان الي من النصار, وهم أهل وثن مع هذا الي من يهود, وهم أهل كتاب, وكانوا
 يرون لم فضًل عليهم ف العلم, فكانوا يقتدون كثيا من فعلهم, وكان من أمر أهل الكتاب ل يأتون

 النساء إل على حرف وذلك أستر ما تكون الرأة, فكان هذا الي من النصار قد أخذوا بذلك من
 فعلهم, وكان هذا الي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا, ويتلذذون بن مقبلت ومدبرات

 ومستلقيات, فلما قدم الهاجرون الدينة, تزوج رجل منهم امرأة من النصار, فذهب يصنع با ذلك,
 فأنكرته عليه, وقالت: إنا كنا نؤتى على حرف, فأصنع ذلك, وإل فاجتنبن, فسرى أمرها فبلغ رسول

 ال صلى ال عليه وسلم, فأنزل ال }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ أي مقبلت
 ومدبرات ومستلقيات يعن بذلك موضوع الولد, تفرد به أبو داود, ويشهد له بالصحة ما تقدم له من

 الحاديث ول سيما رواية أم سلمة, فإنا مشابة لذا السياق, وقد روى هذا الديث الافظ أبو القاسم
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 الطبان من طريق ممد بن إسحاق, عن أبان بن صال, عن ماهد, قال, عرضت الصحف على ابن
 عباس من فاتته إل خاتته, أوقفه عند كل آية منه, وأسأله عنها, حت انتهيت إل هذه اَلية }نساؤكم

 حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ فقال ابن عباس: إن هذا الي من قريش كانوا يشرحون النساء بكة
 ويتلذذون بن, فذكر القصة بتمام سياقها, وقول ابن عباس إن ابن عمر ـ وال يغفر له ـ أوهم, كأنه
 يشي إل ما رواه البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شيل, أخبنا ابن عون عن نافع, قال, كان

 ابن عمر إذا قرأ القرآن ل يتكلم حت يفرغ منه, فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حت انتهى إل
 مكان قال: أتدري فيم أنزلت ؟ قلت: ل. قال: أنزلت ف كذا وكذا, ث مضى, وعن عبد الصمد قال,
 حدثن أب, حدثنا أيوب عن نافع, عن ابن عمر }فأتوا حرثكم أن شئتم{ قال: أن يأتيها ف... هكذا

 رواه البخاري, وقد تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن جرير, حدثن يعقوب, حدثنا ابن عون عن نافع,
 قال قرأت ذات يوم }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت ؟

 قلت: ل. قال: نزلت ف إيتان النساء ف أدبارهن. وحدثن أبو قلبة. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث,
 حدثن أب عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر }فأتوا حرثكم أن شئتم{ قال: ف الدبر. وروي من

 حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ول يصح. وروى النسائي عن ممد بن عبد ال بن عبد الكم, عن
 أب بكر بن أب أويس, عن سليمان بن بلل, عن زيد بن أسلم, عن ابن عمر, أن رجًل أتى امرأته ف

 دبرها فوجد ف نفسه من ذلك وجدا شديدا, فأنزل ال }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{.
 قال أبو حات الرازي, لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر, لا أولع الناس بنافع, وهذا تعليل منه
 لذا الديث. وقد رواه عبد ال بن نافع عن داود بن قيس, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن

 ابن عمر, فذكره, وهذا الديث ممول على ما تقدم وهو أنه يأتيها ف قبلها من دبرها, لا رواه النسائي
 عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى, عن الفضل بن فضالة عن عبد ال بن سليمان الطويل,
 عن كعب بن علقمة, عن أب النضر, أنه أخبه أنه قال لنافع مول ابن عمر, أنه قد أكثر عليك القول,
 أنك تقول عن ابن عمر أنه أفت أن تؤتى النساء ف أدبارهن, قال: كذبوا علّي, ولكن سأحدثك كيف

 كان المر, إن ابن عمر عرض الصحف يوما وأنا عنده حت بلغ }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن
 شئتم{ فقال: يا نافع, هل تعلم من أمر هذه اَلية ؟ قلت: ل. قال, إنا كنا معشر قريش نب النساء,

 فلما دخلنا الدينة ونكحنا نساء النصار أردن منها مثل ما كنا نريد, فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه
 وكانت نساء النصار قد أخذن بال اليهود إنا يؤتي على جنوبن, فأنزل ال }نساؤكم حرث لكم

 فأتوا حرثكم أن شئتم{ وهذا إسناد صحيح, وقد رواه ابن مردويه عن الطبان, عن السي بن
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 إسحاق, عن زكريا بن يي الكاتب العمري, عن مفضل بن فضالة, عن عبد ال بن عياش, عن كعب
 بن علقمة, فذكره, وقد روينا عن ابن عمر خلف ذلك صريا, وأنه ل يباح ول يل كما سيأت, وإن
 كان قد نسب هذا القول إل طائفة من فقهاء الدينة وغيهم, وعزاه بعضهم إل المام مالك ف كتاب

 السر, وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن المام مالك رحه ال. وقد وردت الحاديث الروية من
 طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه, فقال السن بن عرفة: حدثنا إساعيل بن عياش عن سهيل بن أب

 صال, عن ممد بن النكدر, عن جابر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »استحيوا إن ال ل
 يستحي من الق, ل يل أن تأتوا النساء ف حشوشهن«. وقال المام أحد: حدثنا عبد الرحن, حدثنا

 سفيان عن عبد ال بن شداد, عن خزية بن ثابت, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم نى أن يأت
الرجل امرأته ف دبرها.

   )طريق أخرى( قال أحد: حدثنا يعقوب, سعت أب يدث عن يزيد بن عبد ال بن أسامة بن الاد, أن
 عبيد ال بن الصي الوالب حدثه أن عبد ال الواقفي, حدثه أن خزية بن ثابت الطمي, حدثه أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »استحيوا إن ال ل يستحي من الق ل تأتوا النساء ف أعجازهن«
رواه النسائي وابن ماجه من طريق عن خزية بن ثابت وف إسناده اختلف كثي.

   )حديث آخر( قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو خالد الحر عن
 الضحاك بن عثمان, عن مرمة بن سليمان عن كريب, عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »ل ينظر ال إل رجل أتى رجًل أو امرأة ف الدبر« ث قال الترمذي: هذا حديث حسن

 غريب, وهكذا أخرجه ابن حبان ف صحيحه, وصححه ابن حزم أيضا, ولكن رواه النسائي أيضا عن
 هناد, عن وكيع, عن الضحاك به موقوفا. وقال عبد: أخبنا عبد الرزاق, أخبنا معمر عن ابن طاوس,

 عن أبيه, أن رجًل سأل ابن عباس عن إتيان الرأة ف دبرها, قال: تسألن عن الكفر, إسناده صحيح,
 وكذا رواه النسائي من طريق ابن البارك عن معمر به نوه, وقال عبد أيضا ف تفسيه: حدثنا إبراهيم

 بن الاكم عن أبيه عن عكرمة, قال, جاء رجل إل ابن عباس وقال: كنت آت أهلي ف دبرها, وسعت
 قول ال }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم{ فظننت أن ذلك ل حلل, فقال: يا لكع إنا

قوله: }فأتوا حرثكم أن شئتم{ قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة ف أقبالن ل تعدوا ذلك إل غيه.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن
 جده, أن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »الذي يأت امرأته ف دبرها هي اللوطية الصغرى« وقال عبد

 ال بن أحد: حدثن هدبة, حدثنا هام, قال: سئل قتادة عن الذي يأت امرأته ف دبرها, فقال قتادة:
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 أخبنا عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده, أن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »هي اللوطية الصغرى«.
 قال قتادة: وحدثن عقبة بن سعيد القطان عن سعيد بن أب عروبة, عن قتادة, عن أب أيوب, عن عبد

 ال بن عمرو بن العاص قوله, وهذا أصح, وال أعلم. وكذلك رواه عبد بن حيد عن يزيد بن هارون,
عن حيد العرج, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن عبد ال بن عمرو موقوفا من قوله.

   )طريق أخرى( قال جعفر الفرياب: حدثنا ابن ليعة عن عبد الرحن بن زياد بن أنعم, عن أب عبد
 الرحن البلي, عن عبد ال بن عمر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »سبعة ل ينظر ال إليهم
 يوم القيامة, ول يزكيهم, ويقول ادخلوا النار مع الداخلي: الفاعل, والفعول به, والناكح يده, وناكح

 البهيمة, وناكح الرأة ف دبرها, وجامع بي الرأة وابنتها, والزان بليلة جاره, ومؤذي جاره حت يلعنه«
ابن ليعة وشيخه ضعيفان.

   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, أخبنا سفيان عن عاصم, عن عيسى بن حطان,
 عن مسلم بن سلم, عن علي بن طلق, قال: نى رسول ال صلى ال عليه وسلم أن تؤتى النساء ف
 أدبارهن, فإن ال ل يستحي من الق, وأخرجه أحد أيضا عن أب معاوية وأب عيسى الترمذي من

 طريق أب معاوية أيضا, عن عاصم الحول به, وفيه زيادة, وقال: هو حديث حسن, ومن الناس من
 يورد هذا الديث ف مسند علي بن أب طالب كما وقع ف مسند المام أحد بن حنبل, والصحيح أنه

علي بن طلق.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, أخبنا معمر عن سهيل بن أب صال, عن الارث
 بن ملد, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »إن الذي يأت امرأته ف دبرها ل ينظر ال
 إليه«. وقال أحد أيضا حدثنا عفان, حدثنا وهيب, حدثنا سهيل عن الارث بن ملد, عن أب هريرة

 يرفعه, قال »ل ينظر ال إل رجل جامع امرأته ف دبرها«, وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل وقال
 أحد أيضا: حدثنا وكيع عن سهيل بن أب صال. عن الارث بن ملد, عن أب هريرة, قال: قال رسول

 ال صلى ال عليه وسلم »ملعون من أتى امرأته ف دبرها«, وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق
وكيع به.

   )طريق أخرى( قال الافظ أبو نعيم الصبهان: أخبنا أحد بن القاسم بن الريان, حدثنا أبو عبد
 الرحن النسائي, حدثنا هناد وممد بن إساعيل واللفظ له, قال: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن سهيل
 بن أب صال, عن أبيه, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ملعون من أتى امرأة

 ف دبرها« ليس هذا الديث هكذا ف سنن النسائي, وإنا الذي فيه عن سهيل عن الارث بن ملد كما
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 تقدم, قال شيخنا الافظ أبو عبد ال الذهب: ورواية أحد بن القاسم بن الريان هذا الديث بذا السند,
وهم منه وقد ضعفوه.

   )طريق أخرى( ـ رواها مسلم بن خالد الزني عن العلء بن عبد الرحن, عن أبيه, عن أب هريرة,
 عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ملعون من أتى النساء ف أدبارهن« ومسلم بن خالد فيه كلم, وال

أعلم.
   )طريق أخرى( ـ رواها المام أحد وأهل السنن من حديث حاد بن سلمة عن حكيم الثرم, عن أب

 تيمة الجيمي, عن أب هريرة, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »من أتى حائضا أو امرأة ف
 دبرها أو كاهنا فصدقه, فقد كفر با أنزل على ممد« وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الديث,

والذي قاله البخاري ف حديثالترمذي عن أب تيمية: ل يتابع على حديثه.
   )طريق أخرى( ـ قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد ال, حدثنا سليمان بن عبد الرحن من كتابه

 عن عبد اللك بن ممد الصنعان, عن سعيد بن عبد العزيز, عن الزهري, عن أب سلمة رضي ال عنه,
 عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »استحيوا من ال حق الياء ل تأتوا النساء ف

 أدبارهن« تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حزة بن ممد الكنان الافظ: هذا حديث منكر باطل
 من حديث الزهري ومن حديث أب سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد اللك سعه من سعيد, فإنا
 سعه بعد الختلف, وقد رواه الترمذي عن أب سلمة أنه كان ينهي عن ذلك, فأما عن أب هريرة عن

 النب صلى ال عليه وسلم, فل, انتهى كلمه, وقد أجاد وأحسن النتقاد, إل أن عبد اللك بن ممد
 الصنعان ل يعرف أنه اختلط, ول يذكر ذلك أحد غي حزة عن الكنان وهو ثقة, ولكن تكلم فيه

 دحيم وأبو حات وابن حبان, وقال: ل يوز الحتجاج به, وال أعلم. وقد تابعه زيد بن يي بن عبيد
عن سعيد بن عبد العزيز. وروي من طريقي آخرين عن أب سلمة, ول يصح منها كل شيء.

   )طريق أخرى( ـ قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا عبد الرحن بن مهدي, عن سفيان
 الثوري, عن ليث بن أب سليم, عن ماهد, عن أب هريرة, قال: إتيان الرجال النساء ف أدبارهن كفر,

 ث رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث, عن ماهد, عن أب هريرة مرفوعا, وكذا رواه من طريق
 علي بن ندية عن ماهد, عن أب هريرة موقوفا, ورواه بكر بن خنيس عن ليث, عن ماهد, عن أب
 هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »من أتى شيئا من الرجال والنساء ف الدبار فقد كفر«

والوقف أصح, وبكر بن خنيس ضعفه غي واحد من الئمة, وتركه آخرون.
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   )حديث آخر( ـ قال ممد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع, حدثن زمعة بن صال عن ابن طاوس, عن
 أبيه, وعن عمرو بن دينار, عن عبيد ال بن يزيد بن الاد, قال: قال عمر بن الطاب: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم »إن ال ل يستحي من الق, ل تأتوا النساء ف أدبارهن« وقد رواه النسائي, حدثنا
 سعيد بن يعقوب الطالقان عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صال, عن ابن طاوس عن أبيه, عن ابن

 الاد, عن عمر, قال: ل تأتوا النساء ف أدبارهن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يزيد بن أب حكيم
 عن زمعة بن صال, عن عمرو بن دينار, عن طاوس, عن عبد ال بن الاد الليثي, قال: قال عمر رضي

ال عنه: استحيوا من ال فإن ال ل يستحي من الق, ل تأتوا النساء ف أدبارهن, والوقوف أصح.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ, قال: حدثنا شعبة عن عاصم الحول
 عن عيسى بن حطان, عن مسلم بن سلم, عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق, عن النب صلى ال عليه
 وسلم قال »إن ال ل يستحي من الق, ل تأتوا النساء ف أستاههن« وكذا رواه غي واحد عن شعبة,
 ورواه عبد الرزاق عن معمر, عن عاصم الحول, عن عيسى بن حطان, عن مسلم بن سلم, عن طلق

بن علي, والشبه أنه علي بن طلق كما تقدم, وال أعلم.
   )حديث آخر( ـ قال أبو بكر الثرم ف سننه: حدثنا أبو مسلم الرمي, حدثنا أخو أنيس بن إبراهيم,
 أن أباه إبراهيم بن عبد الرحن بن القعقاع أخبه عن أبيه أب القعقاع, عن ابن مسعود عن النب صلى ال
 عليه وسلم, قال »ماش النساء حرام« وقد رواه إساعيل بن عليه وسفيان الثوري وشعبة وغيهم عن أب

عبد ال الشقري واسه سلمة بن تام ثقة, عن أب القعقاع عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح.
   )طريق أخرى( ـ قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد ال الحاملي, حدثنا سعيد بن يي الثوري, حدثنا

 ممد بن حزة, عن زيد بن رفيع, عن أب عبيدة, عن عبد ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »ل تأتوا النساء ف أعجازهن« ممد بن حزة هو الزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أب
 بن كعب والباء بن عازب وعقبة بن عامر وأب ذر وغيهم, وف كل منها مقال ل يصح معه الديث,
 وال أعلم. وقال الثوري, عن الصلت بن برام, عن أب العتمر, عن أب جويرية, قال: سأل رجل عليا
 عن إتيان الرأة ف دبرها, فقال: سفلت, سفل ال بك, أل تسمع قول ال عز وجل: }أتأتون الفاحشة

 ما سبقكم با من أحد من العالي{. وقد تقدم قول ابن مسعود وأب الدرداء وأب هريرة وابن عباس
 وعبد ال بن عمر رضي ال عنهما أنه يرمه. قال أبو ممد عبد الرحن بن عبد ال الدارمي ف مسنده:

 حدثنا عبد ال بن صال, حدثنا الليث عن الارث بن يعقوب, عن سعيد بن يسار أب الباب, قال:
 قلت: لبن عمر: ما تقول ف الواري أيمض لن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر, فقال: وهل
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 يفعل ذلك أحد من السلمي ؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص
 صريح منه بتحري ذلك. فكل ما ورد عنه ما يتمل فهو مردود إل هذا الحكم. قال ابن جرير: حدثن

 عبد الرحن بن عبد ال بن عبد الكم, حدثنا أبو زيد أحد بن عبد الرحن بن أحد بن أب العمر,
 حدثن عبد الرحن بن القاسم عن مالك بن أنس, أنه قيل له: يا أبا عبد ال, إن الناس يروون عن سال

 بن عبد ال أنه قال: كذب العبد أو العلج علي أب عبد ال قال مالك أشهد علَى يزيد بن رومان أنه
 أخبن عن سال بن عبد ال عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الارث بن يعقوب يروي عن

 أب الباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحن إنا نشتري الواري أفنحمض لن
 ؟ فقال وما التحميض ؟ فذكر له الدبر, فقال: ابن عمر: أف أف! وهل يفعل ذلك مؤمن, أو قال مسلم

 ؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة لخبن عن أب الباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي
 عن الربيع بن سليمان, عن أصبغ بن الفرج الفقيه, حدثنا عبد الرحن بن القاسم, قال: قلت لالك: إن
 عندنا بصر الليث بن سعد يدث عن الارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لبن عمر إنا

 نشتري الواري أفنحمض لن ؟ قال: وما التحميض ؟ قلت: نأتيهن ف أدبارهن فقال أف أف أو يعمل
 هذا مسلم فقال ل مالك فأشهد على سعيد بن يسار, أنه سأل ابن عمر, فقال: ل بأس به. وروى

 النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان, عن عبيد ال بن عبد ال: أن ابن عمر كان ل يرى بأسا أن
 يأت الرجل الرأة ف دبرها. وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد

 النيسابوري: حدثن إساعيل بن حسي, حدثن إسرائيل بن روح, سألت مالك بن أنس: ما تقول ف
 إتيان النساء ف أدبارهن ؟ قال: ما أنتم إل قوم عرب, هل يكون الرث إل موضع الزرع, ل تعدوا

 الفرج, قلت: يا أبا عبد ال, إنم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي يكذبون علي, فهذا هو
 الثابت عنه, وهو قول أب حنيفة والشافعي وأحد بن حنبل وأصحابم قاطبة, وهو قول سعيد بن السيب

 وأب سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبي وعروة بن الزبي وماهد بن جب والسن وغيهم
 من السلف, أنم أنكروا ذلك أشد النكار, ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جهور

 العلماء, وقد حكي ف هذا شيء عن بعض فقهاء الدينة حت حكوه عن المام مالك, وف صحته نظر,
 قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحن بن القاسم, قال: ما أدركت أحدا أقتدي به ف

 دين يشك أنه حلل, يعن وطء الرأة ف دبرها, ث قرأ }نساؤكم حرث لكم{ ث قال: فأي شيء أبي
 من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي, وقد روى الاكم والدارقطن والطيب البغدادي عن المام مالك من
 طرق ما يقتضي إباحة ذلك, ولكن ف السانيد ضعف شديد, وقد استقصاها شيخنا الافظ أبو عبد ال
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 الذهب ف جزء جعه ف ذلك, وال أعلم. وقال الطحاوي: حكى لنا ممد بن عبد ال بن عبد الكم,
 أنه سع الشافعي يقول: ما صح عن النب صلى ال عليه وسلم ف تليله ول تريه شيء والقياس أنه

 حلل وقد روى ذلك أبو بكر الطيب عن أب سعيد الصيف عن أب العباس الصم سعت ممد بن عبد
 ال بن عبد الكم سعت الشافعي يقول, فذكره, قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يلف بال ل إله إل
 هو, لقد كذب ـ يعن ابن عبد الكم ـ على الشافعي ف ذلك, لن الشافعي نص على تريه ف ستة

كتب من كتبه, وال أعلم.
   وقوله }وقدموا لنفسكم{ أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أناكم عنه من ترك الحرمات, ولذا

 قال }واتقوا ال واعلموا أنكم ملقوه{ أي فيحاسبكم على أعمالكم جيعها }وبشر الؤمني{ أي
 الطيعي ال فيما أمرهم, التاركي ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا السي,

 حدثن ممد بن عبد ال بن واقد, عن عطاء, قال: أراه عن ابن عباس }وقدموا لنفسكم{ قال: تقول
 باسم ال التسمية عند الماع, وقد ثبت ف صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم »لو أن أحدكم إذا أراد أن يأت أهله, قال: باسم ال, اللهم جنبنا الشيطان وجنب
الشيطان ما رزقتنا, فإنه إن يقدر بينهما ولد ف ذلك, لن يضره الشيطان أبدا«.

 ** َوَل َتْجَعُلوْا الّلَه ُعْرَضًة لْيَماِنُكْم َأن َتَبّروْا َوَتّتُقوْا َوُتْصِلُحوْا َبْيَن الّناِس َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم *  ّل
ُيَؤاِخُذُكُم الّلُه ِباّللْغِو ِفَي َأْيَماِنُكْم َوَلـِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر َحِليٌم 

    يقول تعال: ل تعلوا أيانكم بال تعال مانعة لكم من الب وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها,
 كقوله تعال: }ول يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أول القرب والساكي والهاجرين ف سبيل

 ال وليعفوا وليصفحوا أل تبون أن يعفر ال لكم{ فالستمرار على اليمي آث لصاحبها من الروج منها
 بالتكفي, كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبنا عبد الرزاق, أخبنا معمر عن هام بن

 منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم قال »نن اَلخرون السابقون يوم
 القيامة« وقال رسول  صلى ال عليه وسلم »وال لن يلّج أحدكم بيمينه ف أهله آث له عند ال من أن

 يعطي كفارته الت افترض ال عليه« وهكذا رواه مسلم عن ممد بن رافع عن عبد الرزاق به, ورواه
 أحد عنه به, ث قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا يي بن صال, حدثنا معاوية هو ابن

 سلم, عن يي وهو ابن أب كثي, عن عكرمة عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
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 »من استلّج ف أهله بيمي فهو أعظم إثا, ليس تغن الكفارة« وقال علي بن طلحة عن ابن عباس ف
 قوله }ول تعلوا ال عرضة ليانكم{ قال: ل تعلن عرضة ليمينك أن ل تصنع الي, ولكن كفر عن

 يينك واصنع الي, وكذا قال مسروق والشعب وإبراهيم النخعي وماهد وطاوس وسعيد بن جبي
 وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء

 الراسان والسدي رحهم ال, ويؤيد ما قاله هؤلء المهور ما ثبت ف الصحيحي عن أب موسى
 الشعري رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن وال إن شاء ال, ل أحلف

 على يي فأرى غيها خيا منها إل أتيت الذي هو خي وتللتها« وثبت فيهما أيضا أن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم, قال لعبد الرحن بن سرة »يا عبد الرحن بن سرة, ل تسأل المارة فإنك إن أعطيتها
 من غي مسألة أعنت عليها, وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها, إذا حلفت على يي فرأيت غيها

 خيا منها فأت الذي هو خي, وكفر عن يينك« وروى مسلم عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم, قال »من حلف على يي فرأى غيها خيا منها فليكفر عن يينه, وليفعل الذي هو خي«

 وقال المام أحد: حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم, حدثنا خليفة بن خياط, حدثن عمرو بن شعيب عن
 أبيه, عن جده, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »من حلف على يي فرأى غيها خيا منها,
 فتركها كفارتا« ورواه أبو داود من طريق أب عبيد ال بن الخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

 جده, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ول نذر ول يي فيما ل يلك ابن آدم, ول ف معصية
 ال, ول ف قطيعة رحم, ومن حلف على يي فرأى غيها خيا منها فليدعها وليأت الذي هو خي, فإن

 تركها كفارتا« ث قال أبو داود: والحاديث عن النب صلى ال عليه وسلم كلها »فليكفر عن يينه«
وهي الصحاح.

   وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي, حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن ممد, عن عمرة,
 عن عائشة قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من حلف على يي قطيعة رحم ومعصية فبه أن
 ينث فيها ويرجع عن يينه« وهذا حديث ضعيف, ث روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن السيب

ومسروق والشعب أنم قالوا: ل يي ف معصية ول كفارة عليها.
   وقوله }ل يؤاخذكم ال باللغو ف أيانكم{ أي ل يعاقبكم ول يلزمكم با صدر منكم من اليان

 اللغية, وهي الت ل يقصدها الالف بل تري على لسانه عادة من غي تعقيد ول تأكيد, كما ثبت ف
 الصحيحي من حديث الزهري عن حيد بن عبد الرحن عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, قال »من حلف فقال ف حلفه باللت والعزى, فليقل ل إله إل ال« فهذا قاله لقوم حديثي عهد
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 باهلية, قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من اللف باللت من غي قصد, فأمروا أن
 يتلفظوا بكلمة الخلص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غي قصد لتكون هذه بذه, ولذا قال تعال:

 }ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم{ اَلية, وف اَلية الخرى }با عقدت اليان{. قال أبوداود )باب
 لغو اليمي( حدثنا حيد بن مسعدة الشامي, حدثنا حيان يعن ابن إبراهيم, حدثنا إبراهيم يعن الصائغ,

 عن عطاء: ف اللغو ف اليمي, قال: قالت عائشة: إن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »اللغو ف
 اليمي هو كلم الرجل ف بيته: كل وال, وبلى وال« ث قال أبو داود: رواه دواد بن الفرات عن

 إبراهيم الصائغ, عن عطاء عن عائشة موقوفا, ورواه الزهري وعبد اللك ومالك بن مغول كلهم عن
 عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. )قلت( وكذا رواه ابن جريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفا,

 ورواه ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأب معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ف قوله
 }ل يؤاخذكم ال باللغو ف أيانكم{ ل وال وبلى وال, ث رواه عن ممد بن حيد عن سلمة, عن ابن

 إسحاق, عن هشام, عن أبيه عنها, وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها, وبه عن سلمة عن
 ابن أب نيح عن عطاء عنها, وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ف قوله

 }ل يؤاخذكم ال باللغو ف أيانكم{ قالت: هم القوم يتدارؤون ف المر, فيقول هذا: ل وال, بلى
 وال, وكل وال, يتدارؤون ف المرل تعقد عليه قلوبم, وقد قال ابن أب حات: حدثنا هارون بن

 إسحاق المدان, حدثنا عبدة يعن ابن سليمان, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة ف قول ال
 }ل يؤاخذكم ال باللغو ف أيانكم{ قالت: هو قول الرجل: ل وال, وبلى وال. وحدثنا أب, حدثنا

 أبو صال كاتب الليث, حدثن ابن ليعة عن أب السود عن عروة, قال: كانت عائشة تقول: إنا اللغو
 ف الزاحة والزل, وهو قول الرجل: ل وال, وبلى وال, فذاك ل كفارة فيه, إنا الكفارة فيما عقد عليه
 قلبه أن يفعله ث ل يفعله, ث قال ابن أب حات: وروي عن ابن عمر وابن عباس ف أحد قوليه, والشعب
 وعكرمة ف أحد قوليه, وعروة بن الزبي وأب صال والضحاك ف أحد قوليه, وأب قلبة والزهري نو
 ذلك. )الوجه الثان( قرىء على يونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبن الثقة عن ابن شهاب

 عن عروة, عن عائشة أنا كانت تتأول هذه اَلية, يعن قوله }ل يؤاخذكم ال باللغو ف أيانكم{
 وتقول: هو الشيء يلف عليه أحدكم ل يريد منه إل الصدق فيكون على غي ما حلف عليه, ث قال:

 وروي عن أب هريرة وابن عباس ف أحد قوليه, وسليمان بن يسار وسعيد بن جبي وماهد ف أحد
 قوليه, وإبراهيم النخعي ف أحد قوليه, والسن وزرارة بن أوف وأب مالك وعطاء الراسان وبكر بن

 عبد ال, وأحد قول عكرمة وحبيب بن أب ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن
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 أنس ويي بن سعيد وربيع نو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا ممد بن موسى الرشي, حدثنا عبد ال بن
 ميمون الرادي, حدثنا عوف العراب عن السن بن أب السن قال: مر رسول ال صلى ال عليه وسلم

 بقوم ينتضلون, يعن يرمون, ومع رسول ال صلى ال عليه وسلم رجل من أصحابه, فقام رجل من
 القوم فقال: أصبت وال, وأخطأت وال, فقال الذي مع النب صلى ال عليه وسلم للنب صلى ال عليه

 وسلم: حنث الرجل يا رسول ال, قال »كل أيان الرماة لغو ل كفارة فيها ول عقوبة« هذا مرسل
 حسن عن السن. وقال ابن أب حات: وروي عن عائشة القولن جيعا, حدثنا عصام بن رواد, أنبأنا

 آدم, حدثنا شيبان عن جابر, عن عطاء بن أب رباح, عن عائشة, قالت: هو قوله: ل وال, وبلى وال,
 وهو يرى أنه صادق ول يكون كذلك. )أقوال أخر( ـ قال عبد الرزاق, عن هشيم عن مغية, عن

 إبراهيم: هو الرجل يلف على الشيء ث ينساه. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل أعمى ال بصري إن
 ل أفعل كذا وكذا, أخرجن ال من مال إن ل آتك غدا, فهو هذا. قال ابن أب حات: حدثنا علي بن

 السي, حدثنا مسدد بن خالد, حدثنا خالد, حدثنا عطاء عن طاوس, عن ابن عباس, قال: لغو اليمي
 أن تلف وأنت غضبان. وأخبن أب: حدثنا أبو الماهر, حدثنا سعيد بن بشي, حدثن أبو بشر عن

 سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: لغو اليمي أن ترم ما أحل ال لك فذلك ما ليس عليك فيه
 كفارة, وكذا روي عن سعيد بن جبي. وقال أبو داود )باب اليمي ف الغضب( حدثنا ممد بن النهال,

 أنبأنا يزيد بن زريع, حدثنا حبيب العلم عن عمرو بن شعيب, عن سعيد بن السيب: أن أخوين من
 النصار كان بينهما مياث, فسأل أحدها صاحبه القسمة, فقال: إن عدت تسألن عن القسمة فكل ما

 ل ف رتاج الكعبة, فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك, كفر عن يينك, وكلم أخاك, سعت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »ل يي عليك ول نذر ف معصية الرب عز وجل, ول ف قطيعة
 الرحم, ول فيما ل تلك«. وقوله }ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم{ قال ابن عباس وماهد وغي
 واحد: هو أن يلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب, قال ماهد وغيه, وهي كقوله تعال: }ولكن

يؤاخذكم با عقدت اليان{ اَلية. }وال غفور حليم{ أي غفور لعباده حليم عليهم.

 ** ّلّلِذيَن ُيْؤُلوَن ِمن ّنَسآِئِهْم َتَرّبُص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر َفِإْن َفآُءوا َفِإّن الّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم *  َوِإْن َعَزُموْا الّطَلَق
َفِإّن الّلَه َسِميٌع َعِليٌم 
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    اليلء اللف, فإذا حلف الرجل أن ل يامع زوجته مدة, فل يلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر
 أو أكثر منها, فإن كانت أقل, فله أن ينتظر انقضاء الدة ث يامع امرأته, وعليها أن تصب وليس لا
 مطالبته بالفيئة ف هذه الدة, وهذا كما ثبت ف الصحيحي عن عائشة أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, آل من نسائه شهرا فنل لتسع وعشرين, وقال »الشهر تسع وعشرون« ولما عن عمر بن

 الطاب نوه, فأما إن زادت الدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر, إما
 أن يفيء أي يامع, وإما أن يطلق فيجبه الاكم على هذا, وهذا لئل يضر با, ولذا قال تعال: }للذين

 يؤلون من نسائهم{ أي يلفون على ترك الماع عن نسائهم, فيه دللة على أن اليلء يتص
 بالزوجات دون الماء كما هو مذهب المهور }تربص أربعة أشهر{ أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من
 حي اللف, ث يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلق, ولذا قال }فإن فاءوا{ أي رجعوا إل ما كانوا عليه
 وهو كناية عن الماع, قاله ابن عباس ومسروق والشعب وسعيد بن جبي وغي واحد ومنهم ابن جرير

 رحه ال }فإن ال غفور رحيم{ لا سلف من التقصي ف حقهن بسبب اليمي, قوله }فإن فاءوا فإن ال
 غفور رحيم{ فيه دللة لحد قول العلماء, وهو القدي عن الشافعي أن الول إذا فاء بعد الربعة الشهر

 أنه ل كفارة عليه, ويعتضد با تقدم ف الديث عند اَلية الت قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
 جده, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: »من حلف على يي فرأى غيها خيُا منها, فتركها

 كفارتا« كما رواه أحد وأبو داود والترمذي, والذي عليه المهور وهو الديد من مذهب الشافعي أن
 عليه التكفي لعموم وجوب التكفي على كل حالف, كما تقدم أيضا ف الحاديث الصحاح, وال

أعلم.
   وقوله }وإن عزموا الطلق{ فيه دللة على أن الطلق ل يقع بجرد مضي الربعة أشهر, كقول
 المهور من التأخرين, وذهب آخرون إل أنه يقع بضي أربعة أشهر تطليقة, وهو مروي بأسانيد

 صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت, وبه يقول ابن
 سيين ومسروق والقاسم وسال والسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء
 وأبو سلمة بن عبد الرحن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي, ث
 قيل: إنا تطلق بضي الربعة أشهر طلقة رجعية, قاله سعيد بن السيب وأبو بكر بن عبد الرحن بن

 الارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الكم, وقيل: إنا تطلق طلقة بائنة, روي عن
 علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت, وبه يقول عطاء وجابر بن زيد

 ومسروق وعكرمة والسن وابن سيين وممد بن النفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة
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 والثوري والسن بن صال, فكل من قال: إنا تطلق بضي الربعة أشهر أوجب عيها العدة, إل ما روي
 عن ابن عباس وأب الشعثاء: أنا إن كانت حاضت ثلث حيض فل عدة عليها, وهو قول الشافعي,
 والذي عليه المهور من التأخرين أن يوقف فيطالب إما بذا وإما بذا ول يقع عليها بجرد مضيها

 طلق, وروى مالك عن نافع عن عبد ال بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته ل يقع عليه طلق
 وإن مضت أربعة أشهر حت يوقف, فإما أن يطلق وإما أن يفيء, وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحه

 ال: أخبنا سفيان بن عيينة عن يي بن سعيد, عن سليمان بن يسار, قال: أدركت بضعة عشر من
 أصحاب النب صلى ال عليه وسلم كلهم يوقف الول, قال الشافعي: وأقل ذلك ثلثة عشر, ورواه

 الشافعي عن علي رضي ال عنه أنه يوقف الول, ث قال: وهكذا نقول, وهو موافق لا رويناه عن عمر
 وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم, هكذا

 قال الشافعي رحه ال. قال ابن جرير: حدثنا ابن أب مري, حدثنا يي بن أيوب, عن عبيد ال بن عمر,
 عن سهيل بن أب صال, عن أبيه, قال: سألت اثن عشر رجًل من الصحابة عن الرجل يول من امرأته,
 فكلهم يقول: ليس عليه شيء حت تضي الربعة أشهر فيوقف, فإن فاء وإل طلق, ورواه الدارقطن من

 طريق سهيل. )قلت( وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأب الدرداء وعائشة أم الؤمني وابن عمر وابن
 عباس, وبه يقول سعيد بن السيب وعمر بن عبد العزيز وماهد وطاوس وممد بن كعب والقاسم, وهو

 مذهب مالك والشافعي وأحد بن حنبل وأصحابم رحهم ال, وهو اختيار ابن جرير أيضا, وهو قول
 الليث وإسحاق بن راهويه وأب عبيد وأب ثور وداود, وكل هؤلء قالوا: إن ل يفىء ألزم بالطلق, فإن
 ل يطلق طلق عليه الاكم, والطلقة تكون رجعية, لا رجعتها ف العدة, وانفرد مالك بأن قال, ل يوز

له رجعتها حت يامعها ف العدة وهذا غريب جدا.
  قد ذكر الفقهاء وغيهم ف مناسبة تأجيل الول بأربعة أشهر, الثر الذي رواه المام مالك بن أنس
رحه ال ف الوطأ, عن عبد ال بن دينار, قال: خرج عمر بن الطاب من الليل, فسمع امرأة تقول:

  تطاول هذا الليل واسود جانبهوأرقن أن ل خليل أل عبهفو ال لول ال أن أراقبهلحرك من هذا السرير
جوانبه

   فسأل عمر ابنته حفصة رضي ال عنها: كم أكثر ما تصب الراة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر أو
 أربعة أشهر, فقال عمر: ل أحبس أحدا من اليوش أكثر من ذلك وقال ممد بن إسحاق, عن السائب
 بن جبي مول ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النب صلى ال عليه وسلم, قال: ما زلت أسع حديث
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 عمرأنه خرج ذات ليلة يطوف بالدينة, وكان يفعل ذلك كثيا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابا,
تقول:

  تطاول هذا الليل وازور جانبهوأّرقن أن ل ضجيع أل عبه( أل عبه طورا وطورا كأنابدا قمرا ف ظلمة
 الليل حاجبه( يسر به من كان يلهو بقربلطيف الشا ل يتويه أقاربه( فو ال لول ال ل شيء

 غيهلنقض من هذا السرير جوانبه( ولكنن أخشى رقيبا موكلبأنفاسنا ل يفتر الدهر كاتبه( مافة رب
 والياء يصدنيوإكرام بعلي أن تنال مراكبه( ث ذكر بقية ذلك, كما تقدم أو نوه, وقد روي هذا من

طرق وهو من الشهورات.

 ** َواْلُمَطّلَقاُت َيَتَرّبْصَن ِبَأْنُفِسِهّن َثَلَثَة ُقُرَوٍء َوَل َيِحّل َلُهّن َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق الّلُه ِفَي َأْرَحاِمِهّن ِإن ُكّن
 ُيْؤِمّن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَلِخِر َوُبُعوَلُتُهّن َأَحّق ِبَرّدِهّن ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدَوْا ِإْصَلحا َوَلُهّن ِمْثُل اّلِذي َعَلْيِهّن

ِباْلَمْعُروِف َوِللّرَجاِل َعَلْيِهّن َدَرَجٌة َوالّلُه َعِزيٌز َحُكيٌم 
   هذا أمر من ال سبحانه وتعال للمطلقات الدخول بن من ذوات القراء, بأن يتربصن بأنفسهن ثلثة
 قروء, أي بأن تكث إحداهن بعد طلق زوجها لا ثلثة قروء, ث تتزوج إن شاءت, وقد أخرج الئمة
 الربعة من هذا العموم المة إذا طلقت, فإنا تعتد عندهم بقرأين لنا على نصف من الرة, والقرء ل

 يتبعض فكمل لا قرآن, ولا رواه ابن جرير عن مظاهر بن أسلم الخزومي الدن, عن القاسم, عن
 عائشة, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: »طلق المة تطليقتان, وعدتا حيضتان« رواه أبو

 داود والترمذي وابن ماجه, ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية, وقال الافظ الدارقطن وغيه: الصحيح
 أنه من قول القاسم بن ممد نفسه, ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوف عن ابن عمر مرفوعا, قال

 الدارقطن: والصحيح ما رواه سال ونافع عن ابن عمر قوله, وهكذا روي عن عمر بن الطاب. قالوا:
 ول يعرف بي الصحابة خلف, وقال بعض السلف: بل عدتا كعدة الرة لعموم اَلية, ولن هذا أمر
 جبلي, فكان الرائر والماء ف هذا سواء, حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد الب, عن ممد بن

 سيين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا أبو اليمان, حدثنا إساعيل,
 يعن ابن عياش, عن عمرو بن مهاجر, عن أبيه, أن أساء بنت يزيد بن السكن النصارية, قالت: طلقت
 على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم, ول يكن للمطلقة عدة, فأنزل ال عز وجل حي طلقت أساء

 العدة للطلق, فكانت من هذا الوجه فيها العدة للطلق يعن }والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة
 قروء{, وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف واللف والئمة ف الراد بالقراء ما
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 هو على قولي: حدها( أن الراد با الطهار, وقال مالك ف الوطأ عن ابن شهاب, عن عروة, عن
 عائشة أنا انتقلت حفصة بنت عبد الرحن بن أب بكر حي دخلت ف الدم من اليضة الثالثة, فذكرت
 ذلك لعمرة بنت عبد الرحن, فقالت: صدق عروة, وقد جادلا ف ذلك ناس فقالوا: إن ال تعال يقول
 ف كتابه }ثلثة قروء{. فقالت عائشة: صدقتم, وتدرون ما القراء ؟ إنا القراء الطهار, وقال مالك,
 عن ابن شهاب: سعت أبا بكر بن عبد الرحن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إل وهو يقول ذلك,

 يريد قول عائشة, وقال مالك عن نافع, عن عبد ال بن عمر, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته,
 فدخلت ف الدم من اليضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها, وقال مالك: وهو المر عندنا وروى مثله
 عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسال والقاسم وعروة وسليمان بن يسار, وأب بكر بن عبد الرحن وأبان
 بن عثمان وعطاء بن أب رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغي

 واحد وداود وأب ثور, وهو رواية عن أحد واستدلوا عليه بقوله تعال: }فطلقوهن لعدتن{ أي ف
 الطهار ولا كان الطهر الذي يطلق فيه متسبا , دل على أنه أحد القراء الثلثة الأمور با ولذا قال

 هؤلء: إن العتدة تنقضي عدتا وتبي من زوجها بالطعن ف اليضة الثالثة, وأقل مدة تصدق فيها الرأة
 ف انقضاء عدتا اثنان وثلثون يوما ولظتان, واستشهد أبو عبيد وغيه على ذلك بقول الشاعر وهو

العشى:
  ففي كل عام أنت جاشم غزوةتشد لقصاها عزي عزائكا( مورثة ماًل وف الصل رفعةلا ضاع فيها من

 قروء نسائكا(  يدح أميا من أمراء العرب آثر الغزو على القام, حت ضاعت أيام الطهر من نسائه ل
 يواقعهن فيه. القول الثان( ـ أن الراد بالقراء, اليض, فل تنقضي العدة حت تطهر من اليضة الثالثة,

 زاد آخرون: وتغتسل منها, وأقل وقت تصدق فيه الرأة ف انقضاء عدتا ثلثة وثلثون يوما ولظة, قال
 الثوري: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الطاب رضي ال عنه فجاءته امرأة
 فقالت: إن زوجي فارقن بواحدة أو اثنتي فجاءن وقد نزعت ثياب وأغلقت باب, فقال عمر لعبد ال

 بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تل لا الصلة قال: وأنا أرى ذلك, وهكذا روي عن أب بكر
 الصديق وعمر وعثمان وعلي وأب الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ, وأب
 بن كعب وأب موسى الشعري وابن عباس وسعيد بن السيب وعلقمة والسود وإبراهيم وماهد وعطاء

 وطاوس وسعيد بن جبي وعكرمة وممد بن سيين والسن وقتادة والشعب والربيع ومقاتل بن حيان
 والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الراسان أنم قالوا: القراء اليض وهذا مذهب أب حنيفة

 وأصحابه وأصح الروايتي عن المام. أحد بن حنبل, وحكى عنه الثرم أنه قال: الكابر من أصحاب
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 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقولون: القراء اليض, وهو مذهب الثوري والوزاعي وابن أب ليلى
 وابن شبمة والسن بن صال ابن حي وأب عبيد وإسحاق بن راهويه, ويؤيد هذا ما جاء ف الديث

 الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق النذر بن الغية عن عروة بن الزبي عن فاطمة بنت أب حبيش,
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لا »دعي الصلة أيام أقرائك« فهذا لو صح لكان صريا ف أن
 القرء هو اليض, ولكن النذر هذا قال فيه أبو حات: مهول ليس بشهور وذكره ابن حبان ف الثقات,

 وقال ابن جرير: أصل القرء ف كلم العرب الوقت لجيء الشيء العتاد ميئه ف وقت معلوم ولدبار
 الشيء العتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بي هذا وهذا, وقد ذهب إليه

 بعض الصوليي, وال أعلم. وهذا قول الصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلء: العرب
 تسمي اليض قرءا, وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر واليض جيعا قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن

 عبد الب ل يتلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به اليض, ويراد به الطهر, وإنا
 اختلفوا ف الراد من اَلية ما هو على قولي.  ـ وقوله: }ول يل لن أن يكتمن ما خلق ال ف

 أرحامهن{ أي من حبل أو حيض, قاله ابن عباس وابن عمر وماهد والشعب والكم بن عيينة والربيع
 بن أنس والضحاك وغي واحد, وقوله: }إن كن يؤمن بال واليوم اَلخر{ تديد لن على خلف الق,
 دل هذا على أن الرجع ف هذا إليهن لنه أمر ل يعلم إل من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك,

 فرد المر إليهن وتوعدن فيه لئل يبن بغي الق, إما استعجاًل منها لنقضاء العدة أو رغبة منها ف
 تطويلها لا لا ف ذلك من القاصد, فأمرت أن تب بالق ف ذلك من غي زيادة ول نقصان.  ـ وقوله:
 }وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلحا{ أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها, ما دامت ف
 عدتا, إذا كان مراده بردها الصلح والي, وهذا ف الرجعيات, فأما الطلقات البوائن, فلم يكن حال
 نزول هذه اَلية مطلقة بائن, وإنا كان ذلك لا حصروا ف الطلقات الثلث, فأما حال نزول هذه اَلية,

 فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة, فلما قصروا ف اَلية الت بعدها على ثلث
 تطليقات, صار للناس مطلقة بائن, وغي بائن وإذا تأملت هذا, تبي لك ضعف ما سلكه بعض

 الصوليي من استشهادهم على مسألة عود الضمي, هل يكون مصصا لا تقدمه من لفظ العموم أم ل
 بذه اَلية الكرية, فإن التمثيل با غي مطابق لا ذكروه, ال أعلم.  ـ وقوله }ولن مثل الذي عليهن

 بالعروف{ أي ولن على الرجال من الق مثل ما للرجال عليهن, فليؤد كل واحد منهما إل اَلخر, ما
 يب عليه بالعروف, كما ثبت ف صحيح مسلم عن جابر, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال ف

 خطبته ف حجة الوداع »فاتقوا ال ف النساء, فإنكم أخذتوهن بأمانة ال واستحللتم فروجهن بكلمة
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 ال, ولكم عليهن أن ل يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غي مبح,
 ولن رزقهن وكسوتن بالعروف« وف حديث بز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيي عن أبيه عن
 جده أنه قال: يا رسول ال ما حق زوجة أحدنا ؟ قال »أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت,

 ول تضرب الوجه, ول تقبح, ول تجر إل ف البيت« وقال وكيع, عن بشي بن سليمان, عن عكرمة
 عن ابن عباس, قال: إن لحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين ل الرأة, لن ال يقول }ولن مثل
 الذي عليهن بالعروف{ ورواه ابن جرير وابن أب حات, وقوله }وللرجال عليهن درجة{ أي ف الفضيلة

 ف اللق واللق والنلة وطاعة المر والنفاق والقيام بالصال والفضل ف الدنيا واَلخرة, كما قال
 تعال: }الرجال قوامون على النساء با فضل ال بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالم{.   وقوله

}وال عزيز حكيم{ أي عزيز ف انتقامه من عصاه وخالف أمره, حكيم ف أمره وشرعه وقدره.

 ** الّطَلُق َمّرَتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوَل َيِحّل َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِمّمآ آَتْيُتُموُهّن َشْيئا ِإّل
 َأن َيَخاَفآ َأّل ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه َفِإْن ِخْفُتْم َأّل ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك

 ُحُدوُد الّلِه َفَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعّد ُحُدوَد الّلِه َفُأْوَلـِئَك ُهُم الّظاِلُموَن *  َفِإْن َطّلَقَها َفَل َتِحّل َلُه ِمن َبْعُد
 َحّتَى َتْنِكَح َزْوجا َغْيَرُه َفِإن َطّلَقَها َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَمآ َأن َيَتَراَجَعآ ِإن َظّنآ َأن ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه َوِتْلَك

ُحُدوُد الّلِه ُيَبّيُنَها ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن 

    هذه اَلية الكرية رافعة لا كان عليه المر ف ابتداء السلم من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن
 طلقها مائة مرة ما دامت ف العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم ال إل ثلث

 طلقات, وأباح الرجعة ف الرة والثنتي, وأبانا بالكلية ف الثالثة, فقال }الطلق مرتان فإمساك بعروف
 أو تسريح بإحسان{ قال أبو داود رحه ال ف سننه )باب نسخ الراجعة بعد الطلقات الثلث(. حدثنا
 أحد بن ممد الروزي, حدثن علي بن السي بن واقد عن أبيه, عن يزيد النحوي, عن عكرمة, عن
 ابن عباس }والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ول يل لن أن يكتمن ما خلق ال ف أرحامهن{

 اَلية, ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلثا, فنسخ ذلك فقال
 }الطلق مرتان{ اَلية, ورواه النسائي عن زكريا بن يي عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن السي
 به, وقال ابن أب حات: حدثنا هارون بن إسحاق, حدثنا عبدة يعن ابن سليمان, عن هشام بن عروة,

 عن أبيه, أن رجًل قال لمرأته: ل أطلقك أبدا ول آويك أبدا, قالت: كيف ذلك ؟ قال: أطلق حت إذا
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 دنا أجلك راجعتك, فأتت رسول ال صلى ال عليه وسلم, فذكرت ذلك له, فأنزل ال عز وجل
 }الطلق مرتان{, وهكذا رواه ابن جرير ف تفسيه من طريق جرير بن عبد الميد وابن إدريس, ورواه

 عبد بن حيد ف تفسيه عن جعفر بن عون, كلهم عن هشام عن أبيه, قال: كان الرجل أحق برجعة
 امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت ف العدة, وإن رجًل من النصار غضب على امرأته, فقال: وال ل
 آويك ول أفارقك, قالت: وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك, ث أطلقك فإذا دنا

 أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول ال صلى ال عليه وسلم, فأنزل ال عز وجل }الطلق مرتان{
 قال: فاستقبل الناس الطلق من كان طلق ومن ل يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق

 ممد بن سليمان عن يعلَى بن شبيب مول الزبي, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.
 ورواه الترمذي عن قتيبة, عن يعلى بن شبيب به, ث رواه عن أب كريب, عن ابن إدريس, عن هشام.

 عن أبيه مرسًل, وقال: هذا أصح. ورواه الاكم ف مستدركه من طريق يعقوب بن حيد بن كاسب عن
 يعلى بن شبيب به, وقال: صحيح السناد. ث قال ابن مردويه: حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا
 إساعيل بن عبد ال, حدثنا ممد بن حيد, حدثنا سلمة بن الفضل عن ممد بن إسحاق, عن هشام بن

 عروة, عن عائشة, قالت: ل يكن للطلق وقت يطلق الرجل امرأته ث يراجعها ما ل تنقض العدة, وكان
 بي رجل من النصار وبي أهله بعض ما يكون بي الناس, فقال: وال لتركنك ل أيا ول ذات زوج,

 فجعل يطلقها حت إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها, ففعل ذلك مرارا, فأنزل ال عز وجل فيه
 }الطلق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان{ فوقت الطلق ثلثا ل رجعة فيه بعد الثالثة حت
 تنكح زوجا غيه. وهكذا روي عن قتادة مرسًل, ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك, واختار

 أن هذا تفسي هذه اَلية. وقوله }فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان{ أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتي,
 فأنت مي فيها ما دامت عدتا باقية بي أن تردها إليك ناويا الصلح با والحسان إليها, وبي أن

 تتركها حت تنقضي عدتا فتبي منك وتطلق سراحها مسنا إليها, ل تظلمها من حقها شيئا ول تضار
 با. وقال علي بن أب طلحة. عن ابن عباس, قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتي, فليتق ال ف ذلك,
 أي ف الثالثة, فإما أن يسكها بعروف فيحسن صحابتها, أو يسرحها بإحسان فل يظلمها من حقها

 شيئا. وقال ابن أب حات: أخبنا يونس بن عبد العلى قراءة, أخبنا ابن وهب, أخبن سفيان الثوري,
 حدثن إساعيل بن سيع, قال: سعت أبا رزين يقول: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فقال: يا

 رسول ال, أرأيت قول ال عز وجل }فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان{ أين الثالثة ؟ قال:
 »التسريح بإحسان« ورواه عبد بن حيد ف تفسيه ولفظه: أخبنا يزيد بن أب حكيم عن سفيان عن
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 إساعيل بن سيع, أن أبا رزين السدي يقول: قال رجل: يا رسول ال, أرأيت قوله ال }الطلق
 مرتان{ فأين الثالثة ؟ قال »التسريح بإحسان الثالثة« ورواه المام أحد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن

 منصور عن خالد بن عبد ال, عن إساعيل بن زكريا وأب معاوية, عن إساعيل بن سيع, عن أب رزين
 به وكذا رواه ابن مردويه أيضا من طريق قيس بن الربيع عن إساعيل بن سيع عن أب رزين به مرسًل
 ورواه ابن مردويه أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد, عن إساعيل بن سيع, عن أنس بن مالك, عن

 النب صلى ال عليه وسلم, فذكره, ث قال: حدثنا عبد ال بن أحد بن عبد الرحيم, حدثنا أحد بن
 يي, حدثنا عبيد ال بن جرير بن جبلة, حدثنا ابن عائشة, حدثنا حاد بن سلمة بن قتادة, عن أنس بن
 مالك, قال: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فقال: يا رسول ال, ذكر ال الطلق مرتي, فأين

الثالثة ؟ قال: }إمساك بعروف أو تسريح بإحسان{.
   وقوله: }ول يل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا{ أي ل يل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا

 عليهن, ليفتدين منكم با أعطيتموهن من الصدقة أو ببعضه, كما قال تعال: }ول تعضلوهن لتذهبوا
 ببعض ما آتيتموهن إل أن يأتي بفاحشة مبينة{ فأما إن وهبته الرأة شيئا عن طيب نفس منها, فقد قال
 تعال: }فإن طب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا{ وأما إذا تشاقق الزوجان, ول تقم الرأة

 بقوق الرجل وأبغضته ول تقدر على معاشرته, فلها أن تفتدي منه با أعطاها, ول حرج عليها ف بذلا
 له, ول حرج عليه ف قبول ذلك منها, ولذا قال تعال: }ول يل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إل

 أن يافا أل يقيما حدود ال فإن خفتم أن ل يقيما حدود ال فل جناح عليهما فيما افتدت به{ اَلية,
 فأما إذا ل يكن لا عذر, وسألت الفتداء منه, فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب
 ح وحدثن يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, قال جيعا: حدثنا أيوب عن أب قلبة, عمن حدثه عن
 ثوبان, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »أيا امرأة سألت زوجها طلقها ف غي ما بأس, فحرام
 عليها رائحة النة«. وهكذا رواه الترمذي عن بندار, عن عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي به, وقال
 حسن: قال ويروى عن أيوب, عن أب قلبة, عن أب أساء, عن ثوبان, ورواه بعضهم عن أيوب بذا

 السناد ول يرفعه. وقال المام أحد: حدثنا عبد الرحن, حدثنا حاد بن زيد عن أيوب عن أب قلبة,
 قال: وذكر أبا أساء وذكر ثوبان, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أيا امرأة سألت زوجها

 الطلق ف غي ما بأس فحرام عليها رائحة النة«. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من
حديث حاد بن زيد به.
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   )طريق أخرى( ـ قال ابن جرير: حدثن يعقوب بن إبراهيم, حدثنا العتمر بن سليمان, عن ليث بن
 أب إدريس, عن ثوبان مول رسول ال صلى ال عليه وسلم, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال:
 »أيا امرأة سألت زوجها الطلق ف غي ما بأس حرم ال عليها رائحة النة« وقال: »الختلعات هن

 النافقات«. ث رواه ابن جرير والترمذي جيعا, عن أب كريب, عن مزاحم بن داود بن علية, عن أبيه,
 عن ليث هو ابن أب سليم, عن أب الطاب, عن أب زرعة, عن أب إدريس, عن ثوبان, قال: قال رسول

 ال صلى ال عليه وسلم »الختلعات هن النافقات«. ث قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس
إسناده بالقوي.

   )حديث آخر( ـ قال ابن جرير: حدثنا أيوب, حدثنا حفص بن بشر, حدثنا قيس بن الربيع, عن
 أشعث بن سوار, عن السن, عن ثابت بن يزيد, عن عقبة بن عامر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه

وسلم »إن الختلعات النتزعات هن النافقات« غريب من هذا الوجه ضعيف.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا وهيب, حدثنا أيوب عن السن, عن أب

هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم »الختلعات والنتزعات هن النافقات«.
   )حديث آخر( ـ قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر, حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يي
 بن ثوبان, عن عمه عمارة بن ثوبان, عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال

 »ل تسأل امرأة زوجها الطلق ف غي كنهه, فتجد ريح النة وإن ريها ليوجد من مسية أربعي
 عاما«. ث قد قال طائفة كثية من السلف وأئمة اللف: إنه ل يوز اللع إل أن يكون الشقاق والنشوز

 من جانب الرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية, واحتجوا بقوله تعال: }ول يل لكم أن تأخذوا ما
 آتيتموهن شيئا إل أن يافا أل يقيما حدود ال{ قالوا: فلم يشرع اللع إل ف هذه الالة, فل يوز ف

 غيها إل بدليل, والصل عدمه, من ذهب إل هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والسن
 والمهور حت قال مالك والوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لا, وجب رده إليها, وكان الطلق
 رجعيا قال مالك: وهو المر الذي أدركت الناس عليه, وذهب الشافعي رحه ال إل أنه يوز اللع ف
 حال الشقاق وعند التفاق بطريق الول والحرى, وهذا قول جيع أصحابه قاطبة, وحكى الشيخ أبو

 عمر بن عبد الب ف كتاب الستذكار له عن بكر بن عبد ال الزن, أنه ذهب إل أن اللع منسوخ
 بقوله: }وآتيتم إحداهن قنطارا فل تأخذوا منه شيئا{ ورواه ابن جرير عنه, وهذا قول ضعيف ومأخذ

 مردود على قائله, وقد ذكر ابن جرير رحه ال أن هذه اَلية نزلت ف شأن ثابت بن قيس بن شاس
 وامرأته حبيبة بنت عبد ال بن أب بن سلول, ولنذكر طرق حديثها واختلف ألفاظه, قال المام مالك
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 ف موطئه, عن يي بن سعيد, عن عمرة بنت عبد الرحن بن سعيد بن زرارة: أنا أخبته عن حبيبة بنت
 سهل النصارية, أنا كانت تت ثابت بن قيس بن شاس, وأن رسول ال صلى ال عليه وسلم, خرج

 إل الصبح, فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ف الغلس, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من
 هذه ؟« قالت: أنا حبيبة بنت سهل. »فقال ما شأنك« ؟ فقال: ل أنا ول ثابت بن قيس لزوجها, فلما
 جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول ال صلى ال عليه وسلم »هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما

 شاء ال أن تذكر« فقالت حبيبة: يا رسول ال كل ما أعطان عندي, فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم »خذ منها« فأخذ منها وجلست ف أهلها. وهكذا رواه المام أحد عن عبد الرحن بن مهدي
 عن مالك بإسناده مثله, ورواه أبو داود عن القعنب عن مالك والنسائي عن ممد بن مسلمة عن ابن

القاسم عن مالك.
   )حديث آخر( ـ عن عائشة, قال أبو داود وابن جرير: حدثنا ممد بن معمر, حدثنا أبو عامر, حدثنا
 عمرو السدوسي عن عبد ال بن أب بكر, عن عمرة, عن عائشة, أن حبيبة بنت سهل كانت تت ثابت

 بن قيس بن شاس فضربا فانكسر بعضها, فأتت رسول ال صلى ال عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته
 إليه, فدعا رسول ال صلى ال عليه وسلم ثابتا, فقال »خذ بعض مالا وفارقها« قال: ويصلح ذلك يا

 رسول ال ؟ قال »نعم« قال إن أصدقتها حديقتي فهما بيدها, فقال النب صلى ال عليه وسلم »خذها
وفارقها« ففعل, وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أب السام.

   )حديث آخر( فيه, عن ابن عباس رضي ال عنه, قال البخاري: حدثنا أزهر بن جيل, أخبنا عبد
 الوهاب الثقفي, حدثنا خالد عن عكرمة, عن ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس بن شاس, أتت النب

 صلى ال عليه وسلم فقالت: يا رسول ال ما أعيب عليه ف خلق ول دين, ولكن أكره الكفر ف
 السلم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أتردين إليه حديقته« ؟ قالت: نعم, قال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم »اقبل الديقة وطلقها تطليقة«. وكذا رواه النسائي عن أزهر بن جيل بإسناده مثله,
 ورواه البخاري أيضا به, عن إسحاق الواسطي, عن خالد هو ابن عبد ال الطحان, عن خالد هو ابن

 مهران الذاء, عن عكرمة, به نوه, وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن
 عباس وف بعضها أنا قالت: ل أطيقه يعن بغضا. وهذا الديث من إفراد البخاري من هذا الوجه, ث

 قال: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حاد بن زيد عن أيوب, عن عكرمة أن جيلة رضي ال عنها ـ
 كذا قال ـ والشهور أن اسها حبيبة كما تقدم, لكن قال المام أبو عبد ال بن بطة: حدثن أبو يوسف
 يعقوب بن يوسف الطباخ, حدثنا أبو القاسم عبد ال بن ممد بن عبد العزيز البغوي, حدثنا عبيد ال بن
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 عمر القواريري, حدثن عبد العلى, حدثنا سعيد عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن جيلة بنت
 سلول أتت النب صلى ال عليه وسلم, فقالت: وال ما أعتب على ثابت بن قيس ف دين ول  خلق,

ولكنن أكره الكفر ف السلم ل أطيقه بغضا, فقال لا النب صلى ال عليه وسلم »تردين عليه حديقته ؟
 «. قالت: نعم فأمره النب صلى ال عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ول يزداد, وقد رواه ابن مردويه ف

 تفسيه عن موسى بن هارون, حدثنا أزهر بن مروان, حدثنا عبد العلى مثله, وهكذا رواه ابن ماجه
 عن أزهر بن مروان بإسناد مثله سواء, وهو إسناد جيد مستقيم, وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد, حدثنا
 يي بن واضح, حدثنا السي بن واقد عن ثابت, عن عبد ال بن رباح, عن جيلة بنت عبد ال بن أب

 بن سلول, أنا كانت تت ثابت بن قيس فنشزت عليه, فأرسل إليها النب صلى ال عليه وسلم فقال »يا
 جيلة ما كرهت من ثابت ؟«. قالت: وال ما كرهت منه دينا ول خلقا, إل أن كرهت دمامته, فقال

 لا, »أتردين عليه الديقة ؟«. قالت: نعم, فردت الديقة, وفرق بينهما. وقال ابن جرير أيضا:
 حدثناممد بن عبد العلى, حدثنا العتمر بن سليمان, قال: قرأت على فضيل عن أب جرير, أنه سأل

 عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان ف السلم ف أخت عبد
 ال بن أب, أنا أتت رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالت: يارسول ال ل يمع رأسي ورأسه شيء
 أبدا, إن رفعت جانب الباء فرأيته قد أقبل ف عدة, فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة, وأقبحهم

 وجها, فقال زوجها: يارسول ال, إن قد أعطيتها أفضل مال حديقة ل, فإن ردت علي حديقت, قال
»ما تقولي« ؟ قالت: نعم وإن شاء زدته, قال: ففرق بينهما.

   )حديث آخر( ـ قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو خالد الحر عن حجاج, عن عمرو بن
 شعيب, عن أبيه عن جده, قال: كانت حبيبة بنت سهل تت ثابت بن قيس بن شاس, وكان رجًل

 دميما, فقالت يارسول ال, وال لول مافة ال إذا دخل علّي بصقت ف وجهه, فقال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »أتردين إليه حديقته« ؟ قالت: نعم, فردت عليه حديقته, قال: ففرق بينهما رسول ال

صلى ال عليه وسلم.
   وقد اختلف الئمة رحهم ال ف أنه هل يوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها, فذهب المهور إل

 جواز ذلك لعموم قوله تعال: }فل جناح عليهما فيما افتدت به{ وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن
 إبراهيم, حدثنا ابن علية, أخبنا أيوب عن كثي مول ابن سرة أن عمر أتى بامرأة ناشز, فأمر با إل
 بيت كثي الزبل, ث دعا با فقال: كيف وجدت ؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إل هذه

 الليلة الت كنت حبستن, فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها, ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب
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 عن كثي مول ابن سرة فذكر مثله, وزاد فحبسها فيه ثلثة أيام, قال سعيد بن أب عروبة عن قتادة, عن
 حيد بن عبد الرحن: أن امرأة أتت عمر بن الطاب, فشكت زوجها, فأباتا ف بيت الزبل, فلما

 أصبحت قال لا: كيف وجدت مكانك ؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعين من هذه الليلة. فقال: خذ
 ولو عقاصها, وقال البخاري: وأجاز عثمان اللع دون عقاص رأسها, وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر,

 عن عبد ال بن عقيل, أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته, قالت: كان ل زوج يقل علي الي إذا
 حضرن, ويرمن إذا غاب عن, قالت: فكانت من زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه,
 قال: نعم, قالت: ففعلت, قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إل عثمان بن عفان, فأجاز اللع وأمره
 أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه, أو قالت: ما دون عقاص الرأس, ومعن هذا أنه يوز أن يأخذ منها

 كل ما بيدها من قليل وكثي ول يترك لا سوى عقاص شعرها, وبه يقول ابن عمر وابن عباس وماهد
 وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والسن بن صال وعثمان البت, وهذا مذهب مالك والليث

 والشافعي وأب ثور, واختاره ابن جرير, وقال أصحاب أب حنيفة: إن كان الضرار من قبلها, جاز أن
 يأخذ منها ما أعطاها, ول يوز الزيادة عليه, فإن ازداد جاز ف القضاء, وإن كان الضرار من جهته ل
 يز أن يأخذ منها شيئا, فإن أخذ, جاز ف القضاء. وقال المام أحد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: ل
 يوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها, وهذا قول سعيد بن السيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس
 والسن والشعب وحاد بن أب سليمان والربيع بن أنس, وقال معمر والكم: كان علي يقول: ل يأخذ

 من الختلعة فوق ما أعطاها, وقال الوزاعي: القضاة ل ييزون أن يأخذ منها أكثر ما ساق إليها.
 )قلت(: ويستدل لذا القول با تقدم من رواية قتادة عن عكرمة, عن ابن عباس ف قصة ثابت بن قيس,

 فأمره رسول ال صلى ال عليه وسلم أن يأخذ منها الديقة ول يزداد, وبا روى عبد بن حيد حيث
 قال: أخبنا قبيصة عن سفيان, عن ابن جريج, عن عطاء, أن النب صلى ال عليه وسلم, كره أن يأخذ
 منها أكثر ما أعطاها, يعن الختلعة, وحلوا معن اَلية على معن }فل جناح عليهما فيما افتدت به{
 أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: }ول تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إل أن يافا أل يقيما حدود ال فإن
 خفتم أل يقيما حدود ال فل جناح عليهما فيما افتدت به{ أي من ذلك, وهكذا كان يقرؤها الربيع
 بن أنس }فل جناح عليهما فيما افتدت به منه{ رواه ابن جرير, لذا قال بعده }تلك حدود ال فل

تعتدوها ومن يتعّد حدود ال فأولئك هم الظالون{.
   )فصل( قال الشافعي: اختلف أصحابنا ف اللع, فأخبنا سفيان عن عمر بن دينار, عن طاوس, عن

 ابن عباس ف رجل طلق امرأته تطليقتي ث اختلعت منه بعد, يتزوجها إن شاء, لن ال تعال يقول:
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 }الطلق مرتان ـ قرأ إل ـ أن يتراجعا{ قال الشافعي: وأخبنا سفيان عن عمرو, عن عكرمة, قال:
 كل شيء أجازه الال فليس بطلق, وروى غي الشافعي عن سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن

 طاوس, عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن أب وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتي ث
 اختلعت منه, أيتزوجها ؟ قال: نعم, ليس اللع بطلق, ذكر ال الطلق ف أول اَلية وآخرها, واللع
 فيما بي ذلك, فليس اللع بشيء, ث قرأ }الطلق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان{ وقرأ:

 }فإن طلقها فل تل له من بعد, حت تنكح زوجا غيه{ وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي ال
 عنهما من أن اللع ليس بطلق وإنا هو فسخ, هو روايه عن أمي الؤمني عثمان بن عفان وابن عمر,

 وهو قول طاوس وعكرمة, وبه يقول أحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي
 الظاهري, وهو مذهب الشافعي ف القدي, وهو ظاهر اَلية الكرية, والقول الثان ف اللع: أنه طلق

 بائن إل أن ينوي أكثر من ذلك, قال مالك, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن جهمان مول السلميي,
 عن أم بكر السلمية: أنا اختلعت من زوجها عبد ال خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان ف ذلك,

 فقال: تطليقة إل أن تكون سيت شيئا فهو ما سيت, قال الشافعي: ول أعرف جهمان, وكذا ضعف
 أحد بن جنبل هذا الثر, وال أعلم. وقد روي نوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر, وبه يقول

 سعيد بن السيب والسن وعطاء وشريح والشعب وإبراهيم وجابر بن زيد, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة
 وأصحابه والثوري والوزاعي وأبو عثمان البت والشافعي ف الديد, غي أن النفية عندهم أنه مت نوى

 الخالع تطليقة أو اثنتي أو أطلق, فهو واحدة بائنة, وإن نوى ثلثا فثلث, وللشافعي قول آخر ف
اللع, وهو أنه مت ل يكن بلفظ الطلق, وعري عن البينة, فليس هو بشيء بالكلية.

   )مسألة( وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحد وإسحاق بن راهويه ف رواية عنهما, وهي
 الشهورة, إل أن الختلعة عدتا عدة الطلقة بثلثة قروء, إن كانت من تيض, وروي ذلك عن عمر

 وعلي وابن عمر, وبه يقول سعيد بن السيب وسليمان بن يسار وعروة وسال وأبو سلمة وعمر بن عبد
 العزيز وابن شهاب والسن والشعب وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلس بن عمر وقتادة وسفيان

 الثوري والوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة
 وغيهم, ومأخذهم ف هذا أن اللع طلق, فتعتد كسائر اللطقات, والقول الثان أنا تعتد بيضة

 واحدة تستبى با رحها. قال ابن أب شيبة. حدثنا يي بن سعيد عن نافع, عن ابن عمر: أن الربيع
 اختلعت من زوجها, فأتى عمها عثمان رضي ال عنه, فقال: تعتد بيضة. قال: وكان ابن عمر يقول:

 تعتد ثلث حيض, حت قال هذا عثمان, فكان ابن عمر يفت به, ويقول: عثمان خينا وأعلمنا. وحدثنا
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 عبدة عن عبيد ال, عن نافع , عن ابن عمر, قال: عدة الختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحن بن ممد
 الحارب, عن ليث, عن طاوس, عن ابن عباس, قال: عدتا حيضة, وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان

 وكل من تقدم ذكره من يقول أن اللع فسخ يلزمه القول بذا واحتجوا لذلك با رواه أبو داود
 والترمذي حيث قال: كل منهما: حدثنا ممد بن عبد الرحيم البغدادي, حدثنا علي بن بر, أخبنا

 هشام بن يوسف عن معمر, عن عمرو بن مسلم, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس
 اختلعت من زوجها على عهد النب صلى ال عليه وسلم, فأمرها النب صلى ال عليه وسلم أن تعتد

 بيضة, ث قال الترمذي: حسن غريب, وقد رواه عبد الرزاق عن معمر, عن عمرو بن مسلم عن عكرمة
مرسًل.

   )حديث آخر( ـ قال الترمذي: حدثنا ممود بن غيلن, حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان, حدثنا
 ممد بن عبد الرحن, وهو مول آل طلحة, عن سليمان بن يسار, عن الربيع بنت معوذ بن عفراء, أنا

 اختلعت على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم, فأمرها النب صلى ال عليه وسلم, أو أمرت أن تعتد
بيضة قال الترمذي: الصحيح أنا أمرت أن تعتد بيضة.

   )طريق أخرى( ـ قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري, حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن
 سعد, حدثنا أب عن ابن إسحاق, أخبن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الّرَبّيع بنت معوذ بن
 عفراء, قال: قلت لا: حدثين حديثك, قالت: اختلعت من زوجي, ث جئت عثمان فسألت عثمان: ماذا
 علي من العدة ؟ قال: ل عدة عليك إل أن يكون حديث عهد بك, فتمكثي عنده حت تيضي حيضة,
 قالت: وإنا اتبع ف ذلك قضاء رسول ال صلى ال عليه وسلم ف مري الغالية, وكانت تت ثابت بن

  وقد روى ابن ليعة عن ابن السود, عن أب سلمة وممد بن عبد الرحن بن¹قيس, فاختلعت منه
 ثوبان عن الربيع بنت معوذ, قالت: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حي
 اختلعت منه أن تعتد بيضة. )مسألة( وليس للمخالع أن يراجع الختلعة ف العدة بغي رضاها عن الئمة
 الربعة وجهور العلماء, لنا قد ملكت نفسها با بذلت له من العطاء. وروي عن عبد ال بن أب أوف

 وماهان النفي وسعيد بن السيب والزهري أنم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها ف
 العدة بغي رضاها, وهو اختيار أب ثور رحه ال. وقال سفيان الثوري: إن كان اللع بغي لفظ الطلق
 فهو فرقة ول سبيل له عليها, وإن كان يسمى طلقا فهو أملك لرجعتها ما دامت ف العدة, وبه يقول

 داود بن علي الظاهري, واتفق الميع على أن للمختلع أن يتزوجها ف العدة, وحكى الشيخ أبو عمر بن
عبد الب عن فرقة: أنه ل يوز له ذلك كما ل يوز لغيه, وهو قول شاذ مردود.
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   )مسألة( وهل له أن يوقع عليها طلقا آخر ف العدة ؟ فيه ثلثة أقوال للعلماء: )أحدها( ليس له ذلك,
 لنا قد ملكت نفسها وبانت منه, وبه يقول ابن عباس وابن الزبي وعكرمة وجابر بن زيد والسن

 البصري والشافعي وأحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. )والثان( قال مالك: إن أتبع اللع
 طلقا من غي سكوت بينهما, وقع, وإن سكت بينهما, ل يقع, قال ابن عبد الب: وهذا يشبه ما وري
 عن عثمان رضي ال عنه. )والثالث( أنه يقع عليها الطلق بكل حال ما دامت ف العدة, وهو قول أب
 حنيفة وأصحابه والثوري والوزاعي, وبه يقول سعيد بن السيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري

 والاكم والكم وحاد بن أب سليمان, وروي ذلك عن ابن مسعود وأب الدرداء, وقال ابن عبد الب:
وليس ذلك بثابت عنهما.

   وقوله }تلك حدود ال فل تعتدوها ومن يتعّد حدود ال فأولئك هم الظالون{ أي هذه الشرائع الت
 شرعها لكم. هي حدوده فل تتجاوزوها, كما ثبت ف الديث الصحيح »إن ال حد حدودا فل

 تعتدوها, وفرض فرائض فل تضيعوها, وحرم مارم فل تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحة لكم غي
 نسيان فل تسألوا عنها«. وقد يستدل بذه اَلية من ذهب إل أن جع الطلقات الثلث بكلمة واحدة

 حرام, كما هو مذهب الالكية ومن وافقهم, وإنا السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله }الطلق مرتان{
 ث قال }تلك حدود ال فل تعتدوها ومن يتعّد حدود ال فأولئك هم الظالون{ ويقوون ذلك بديث
 ممود بن لبيد الذي رواه النسائي ف سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود, أخبنا ابن وهب عن

 مرمة بن بكي, عن أبيه, عن ممود بن لبيد, قال: أخب رسول ال صلى ال عليه وسلم عن رجل طلق
 امرأته ثلث تطليقات جيعا, فقام غضبان ث قال »أيلعب بكتاب ال وأنا بي أظهركم« ؟ حت قام

رجل فقال: يارسول ال, أل أقتله ـ فيه انقطاع ـ.
   وقوله تعال: }فإن طلقها فل تل له من بعد حت تنكح زوجا غيه{ أي أنه إذا طلق الرجل امرأته

 طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلق مرتي, فإنا ترم عليه }حت تنكح زوجا غيه{, أي حت يطأها
 زوج آخر ف نكاح صحيح, فلو وطئها واطىء ف غي نكاح ولو ف ملك اليمي, ل تل للول, لنه
 ليس بزوج, وهكذا لو تزوجت ولكن ل يدخل با الزوج ل تل للول, واشتهر بي كثي من الفقهاء

 عن سعيد بن السيب رحه ال أنه يقول: يصل القصود من تليلها للول بجرد العقد على الثان, وف
 صحته عنه نظر, على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البقد حكاه عنه ف الستذكار, وال أعلم. وقد قال أبو

 جعفر بن جرير رحه ال: حدثنا ابن بشار حدثنا ممد بن جعفر عن شعبة, عن علقمة بن مرثد, عن
 سال بن رزين عن سال بن عبد ال, عن سعيد بن السيب, عن ابن عمر, عن النب صلى ال عليه وسلم,
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 ف الرجل يتزوج الرأة فيطلقها قبل أن يدخل با البتة, فيتزوجها زوج آخر, فيطلقها قبل أن يدخل با,
 أترجع إل الول ؟ قال »ل, حت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها« هكذا وقع ف رواية ابن جرير, وقد
 رواه المام أحد فقال: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد, قال: سعت سال بن

 رزين يدث عن سال بن عبد ال يعن ابن عمر, عن سعيد بن السيب, عن ابن عمر, عن النب صلى ال
 عليه وسلم, ف الرجل تكون له الرأة فيطلقها ث يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل با, فترجع إل
 زوجها الول, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »حت تذوق العسيلة« وهكذا رواه النسائي عن

 عمرو بن علي الفلس وابن ماجه, عن ممد بن بشار بندار, كلها عن ممد بن جعفر غندر, عن شعبة
 به, كذلك فهذا من رواية سعيد بن السيب عن ابن عمرو مرفوعا على خلف ما يكى عنه, فبعيد أن

 يالف ما رواه بغي مستند, وال أعلم. وقد روى أحد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الديث من طريق
 سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد, عن رزين بن سليمان الحدي, عن ابن عمر, قال: سئل النب صلى
 ال عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلثا, فيتزوجها آخر, فيغلق الباب, ويرخي الستر, ث يطلقها قبل

 أن يدخل با, هل تل للول ؟ قال »ل, حت تذوق العسيلة«, وهذا لفظ أحد, وف رواية لحد
سليمان بن رزين.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا ممد بن دينار, حدثنا يي بن يزيد النائي عن
 أنس بن مالك, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم سئل عن رجل كانت تته امرأة فطلقها ثلثا,

 فتزوجت بعده رجًل فطلقها قبل أن يدخل با, أتل لزوجها الول ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم »ل, حت يكون اَلخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته«. وهكذا رواه ابن جرير عن

 ممد بن إبراهيم الناطي عن هشام بن عبد اللك, حدثنا ممد بن دينار, فذكره )قلت( وممد بن دينار
 بن صندل أبو بكر الزدي ث الطاحي البصري ويقال له ابن أب الفرات, اختلفوا فيه, فمنهم من ضعفه,

ومنهم من قواه وقبله وحسن له, وذكر أبو داود أنه قبل موته, فال أعلم,
   )حديث آخر( ـ قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أب أياس العسقلن, حدثنا أب, حدثنا

 شيبان, حدثنا يي بن أب كثي, عن أب الارث الغفاري عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم, ف الرأة يطلقها زوجها ثلثا, فتتزوج غيه فيطلقها قبل أن يدخل با, فييد الول أن

 يراجعها. قال »ل, حت يذوق اَلخر عسيلتها« ث رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحن به
ـ وأبو الارث غي معروف ـ.
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   )حديث آخر( ـ قال ابن جرير: حدثنا يي عن عبيد ال, حدثنا القاسم عن عائشة: أن رجًل طلق
 امرأته ثلثا, فتزوجت زوجا, فطلقها قبل أن يسها, فسئل رسول ال صلى ال عليه وسلم: أتل

 للول ؟ فقال »ل, حت يذوق من عسيلتها كما ذاق الول« أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من
طرق عن عبد ال بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحن بن أب بكر عن عمته عائشة به.

   )طريق أخرى( ـ قال ابن جرير: حدثنا عبيد ال بن إساعيل الباري وسفيان بن وكيع وأبو هشام
 الرفاعي, قالوا: حدثنا أبو معاوية عن العمش, عن إبراهيم, عن السود, عن عائشة قالت: سئل النب
 صلى ال عليه وسلم عن رجل طلق امرأته, فتزوجت رجًل غيه, فدخل با ث طلقها قبل أن يواقعها,
 أتل لزوجها الول ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل تل لزوجها الول حت يذوق اَلخر
 عسيلتها وتذوق عسيلته«, وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أب كريب, كلها عن أب

معاوية وهو ممد بن حازم الضرير به.
   )طريق أخرى( ـ قال مسلم ف صحيحه: حدثنا ممد بن العلء المدان, حدثنا أبو أسامة عن هشام,
 عن أبيه, عن عائشة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, سئل عن الرأة يتزوجها الرجل فيطلقها, فتتزوج

 رجًل فيطلقها قبل أن يدخل با, أتل لزوجها الول ؟ قال »ل حت يذوق عسيلتها«, قال مسلم:
 وحدثنا أبو بكر بن أب شيبة, حدثنا أبو فضيل, وحدثنا أبو كريب, حدثنا أبو معاوية جيعا عن هشام
 بذا السناد, وقد رواه البخاري من طريق أب معاوية ممد بن حازم عن هشام به, وتفرد به مسلم من
 الوجهي اَلخرين, وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد ال بن البارك عن هشام بن عروة, عن أبيه,

 عن عائشة مرفوعا بنحوه أو مثله ـ وهذا إسناد جيد ـ, وكذا ورواه ابن جرير أيضا من طريق علي
 بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم ممد, عن عائشة عن النب صلى ال عليه وسلم بثله, وهذا

 السياق متصر من الديث الذي رواه البخاري, حدثنا عمرو بن علي, حدثنا يي عن هشام بن عروة,
 حدثن أب عن عائشة مرفوعا عن النب صلى ال عليه وسلم, وحدثنا عثمان بن أب شيبة, حدثنا عبدة
 عن هشام بن عروة عن أبيه, عن عائشة, أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ث طلقها, فأتت النب صلى ال
 عليه وسلم فذكرت له إنه ل يأيتها وأنه ليس معه إل مثل هدبة الثوب, فقال »ل حت تذوقي عسيلته

ويذوق عسيلتك« تفرد به من هذا الوجه.
   )طريق أخرى( ـ قال المام أحد: حدثنا عبد العلى عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة,

 قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النب صلى ال عليه وسلم, فقالت: إن رفاعة
 طلقن البتة, وإن عبد الرحن بن الزبي تزوجن, وإنا عنده مثل الدبة, وأخذت هدبة من جلبابا, وخالد
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 بن سعيد بن العاص بالباب ل يؤذن له, فقال: يا أبا بكر, أل تنهى هذه عما تهر به بي يدي رسول ال
 صلى ال عليه وسلم, فما زاد رسول ال صلى ال عليه وسلم عن التبسم, فقال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »كأنك تريدين أن ترجعي إل رفاعة, ل حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك«, وهكذا رواه
 البخاري من حديث عبد ال بن البارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن

 زريع, ثلثتهم عن معمر به, وف حديث عبد الرزاق عند مسلم, أن رفاعة طلقها آخر ثلث تطليقات,
 وقد رواه الماعة إل أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق

 يونس بن يزيد, وعنده آخر ثلث تطليقات, والنسائي من طريق أيوب بن موسى, ورواه صال بن أب
 الخضر, كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال مالك, عن السور بن رفاعة القرظي,

 عنالزبي بن عبد الرحن بن الزبي: أن رفاعة بن سوأل طلق امرأته تيمة بنت وهب ف عهد رسول ال
 صلى ال عليه وسلم ثلثا, فنكحت عبد الرحن بن الزبي فاعترض عنها فلم يستطع أن يسها ففارقها,
 فأراد رفاعة بن سوأل أن ينكحها وهو زوجها الول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول ال صلى ال

 عليه وسلم فنهاه عن تزوجها, وقال »ل تل لك حت تذوق العسيلة« هكذا رواه أصحاب الوطأ عن
 مالك, وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد ال بن وهب عن مالك, عن رفاعة, عن الزبي بن

عبد الرحن بن الزبي, عن أبيه فوصله.
   )فصل( والقصود من الزوج الثان أن يكون راغبا ف الرأة, قاصدا لدوام عشرتا, كما هو الشروع

 من التزويج, واشترط المام مالك مع ذلك, أن يطأها الثان وطًأ مباحا, فلو وطئها وهي مرمة أو
 صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو مرم أو معتكف ل تل للول بذا الوطء,

 وكذا لو كان الزوج الثان ذميا ل تل للمسلم بنكاحه, لن أنكحة الكفار باطلة عنده, واشترط السن
 البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد الب أن ينل الزوج الثان وكأنه تسك با فهمه من قوله
 عليه الصلة والسلم »حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك« ويلزم على هذا أن تنل الرأة أيضا, وليس
 الراد بالعسيلة الن, لا رواه المام أحد والنسائي عن عائشة رضي ال عنها أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم قال: »أل إن العسيلة الماع« فأما إذا كان الثان إنا قصده أن يلها للول, فهذا هو الحلل
الذي وردت الحاديث بذمه ولعنه ومت صرح بقصوده ف العقد بطل النكاح عند جهور الئمة.

ذكر الحاديث الواردة ف ذلك
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   )الديث الول( عن ابن مسعود رضي ال عنه. قال المام أحد: حدثنا الفضل بن دكي, حدثنا
 سفيان عن أب قيس عن الزيل عن عبد ال قال: لعن رسول ال صلى ال عليه وسلم: الواشة والستوشة
 والواصلة والستوصلة والَحّلل والَحّلل له وآكل الربا وموكله. ث رواه أحد والترمذي والنسائي من غي

 وجه عن سفيان وهو الثوري عن أب قيس واسه عبد الرحن بن ثروان الودي عن هزيل بن شرحبيل
 الودي عن عبد ال بن مسعود عن النب صلى ال عليه وسلم به, ث قال الترمذي: هذا حديث حسن
 صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر, وهو قول

الفقهاء من التابعي, ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس.
   )طريق أخرى( عن ابن مسعود. قال المام أحد: حدثنا زكريا بن عدي, حدثنا عبيد ال عن عبد

 الكري عن أب الواصل عن ابن مسعود عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »لعن ال الَحّلل
والَحّلل له«.

   )طريق أخرى( ـ روى المام أحد والنسائي من حديث العمش عن عبد ال بن مرة عن الارث
 العور عن عبد ال بن مسعود, قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به, والواصلة

 والستوصلة, ولوي الصدقة والعتدي فيها, والرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته, والَحِلل والَحّلل له,
ملعونون على لسان ممد صلى ال عليه وسلم يوم القيامة.

   )الديث الثان( عن علي رضي ال عنه, قال المام أحد, حدثنا عبد الرزاق أخبنا سفيان عن جابر
 عن الشعب عن الارث عن علي قال: لعن رسول ال صلى ال عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه
 وكاتبه, والواشة والستوشة للحسن, ومانع الصدقة, والَحّلل والحّلل له, وكان ينهى عن النوح. وكذا

 رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد العفي عن الشعب عن الارث عن علي به, وكذا رواه
 من حديث إساعيل بن أب خالد وحصي بن عبد الرحن ومالد بن سعيد وابن عون, عن عامر الشعب
 به, وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعب به. ث قال أحد: أخبنا ممد بن عبد
 ال, أخبنا إسرائيل عن أب إسحاق عن الارث عن علي, قال: لعن رسول ال صلى ال عليه وسلم

صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده, والَحّلل والَحَلل له.
   )الديث الثالث( عن جابر رضي ال عنه. قال الترمذي: أخبنا أبو سعيد الشج, أخبنا أشعث بن

 عبد الرحن بن يزيد اليامي, حدثنا مالد عن الشعب عن جابر بن عبد ال, وعن الارث عن علي: أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم لعن الَحّلل والَحَلل له, ث قال: وليس إسناده بالقائم. ومالد ضعفه غي
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 واحد من أهل العلم منهم أحد بن حنبل, قال: ورواه ابن ني عن مالد عن الشعب عن جابر بن عبد ال
عن علي, قال: وهذا وهم من ابن ني, والديث الول أصح.

   )الديث الرابع( عن عقبة بن عامر رضي ال عنه. قال أبو عبد ال ممد بن يزيد بن ماجه, حدثنا يي
 بن عثمان بن صال الصري, أخبنا أب, سعت الليث بن سعد يقول: أبو الصعب مشرح وهو ابن

 هاعان, قال عقبة بن عامر, قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أل أخبكم بالتيس الستعار« ؟ قالوا:
 بلى يا رسول صلى ال عليه وسلم, قال: »هو الَحّلل, لعن ال الَحّلل والَحَلل له« تفرد به ابن ماجه,

 كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الوزجان عن عثمان بن صال عن الليث به, ث قال: كانوا ينكرون على
 عثمان ف هذا الديث إنكارا شديدا. )قلت( عثمان هذا أحد الثقات, روى عنه البخاري ف صحيحه
 ث قد تابعه غيه, فرواه جعفر الفرياب عن العباس العروف بابن فريق, عن أب صال عبد ال بن صال,

عن الليث به فبىء من عهدته, وال أعلم.
   )الديث الامس( عن ابن عباس رضي ال عنهما. قال ابن ماجه: حدثنا ممد بن بشار, حدثنا أبو

 عامر عن زمعة بن صال عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس, قال: لعن رسول ال صلى ال
عليه وسلم الَحّلل والَحَلل له.

   )طريق أخرى( ـ قال المام الافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الوزجان
 السعدي: حدثنا ابن أب مري, حدثنا إبراهيم بن إساعيل بن أب حنيفة عن داود بن الصي عن عكرمة

 عن ابن عباس قال: سئل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن نكاح الَحّلل, قال: »ل, إل نكاح رغبة ل
 نكاح دلسة, ول استهزاء بكتاب ال ث يذوق عسيلتها« ويتقوى هذان السنادان با رواه أبو بكر بن

 أب شيبة عن حيد عن عبد الرحن عن موسى بن أب الفرات عن عمرو بن دينار عن النب صلى ال عليه
وسلم بنحوه من هذا, فيتقوى كل من هذا الرسل والذي قبله باَلخر, وال أعلم.

   )الديث السادس( عن أب هريرة رضي ال عنه. قال المام أحد: حدثنا أبو عامر, حدثنا عبد ال هو
 ابن جعفر عن عثمان بن ممد القبي عن أب هريرة قال: لعن رسول ال صلى ال عليه وسلم الَحّلل

 والَحَلل له, وهكذا رواه أبو بكر بن أب شيبة والوزجان البيهقي من طريق عبد ال بن جعفر القرشي
 وقد وثقه أحد بن حنبل وعلي بن الدين ويي بن معي وغيهم, وأخرج له مسلم ف صحيحه عن

عثمان بن ممد الخنسي وثقه ابن معي عن سعيد القبي وهو متفق عليه.
   )الديث السابع( عن ابن عمر رضي ال عنهما. قال الاكم ف مستدركه, حدثنا أبو العباس الصم,

 حدثنا ممد بن إسحاق الصغان, حدثنا سعيد بن أب مري حدثنا أبو يان ممد بن مطرف الدن عن
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 عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إل ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلثا فتزوجها أخ له
 من غي مؤامرة منه ليحلها لخيه, هل تل للول ؟ فقال: ل إل نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على

 عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم, ث قال: هذا حديث صحيح السناد ول يرجاه, وقد رواه الثوري
 عن عبد ال بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به, وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أب
 شيبة والوزجان وحرب الكرمان وأبو بكر الثرم من حديث العمش عن السيب بن رافع عن قبيصة

 بن جابر, عن عمر أنه قال: ل أوتى بَحّلل ول َمَلل له إل رجتهما, وروى البيهقي من حديث ابن ليعة
 عن بكي بن الشج عن سليمان بن يسار, أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها

ففرق بينهما وكذا روي عن علي وابن عباس وغي واحد من الصحابة رضي ال عنهم.
   وقوله }فإن طلقها{ أي الزوج الثان بعد الدخول با }فل جناح عليهما أن يتراجعا{ أي الرأة

 والزوج الول }إن ظنا أن يقيما حدود ال{ أي يتعاشرا بالعروف. قال ماهد إن ظنا أن نكاحهما على
غي دلسة }وتلك حدود ال{ أي شرائعه وأحكامه }يبينها{ أي يوضحها }لقوم يعلمون{.

   وقد اختلف الئمة رحهم ال فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتي وتركها حت انقضت عدتا,
 ث تزوجت بآخر, فدخل با ث طلقها فانقضت عدتا, ث تزوجها الول, هل تعود إليه با بقي من
 الثلث, كما هو مذهب مالك والشافعي وأحد بن حنبل, وهو قول طائفة من الصحابة رضي ال

 عنهم, أو يكون الزوج الثان قد هدم ما قبله من الطلق, فإذا عادت إل الول تعود بجموع الثلث,
 كما هو مذهب أب حنيفة وأصحابه رحهم ال, وحجتهم أن الزوج الثان إذا هدم الثلث فلن يهدم ما

دونا بطريق الول والحرى, وال أعلم.

 ** َوِإَذا َطّلْقُتُم الّنَسآَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهّن َفَأْمِسُكوُهّن ِبَمْعُروٍف َأْو َسّرُحوُهّن ِبَمْعُروٍف َوَل ُتْمِسُكوُهّن ِضَرارا
 ّلَتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوَل َتّتِخُذَوْا آَياِت الّلِه ُهُزوا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم َوَمآ َأنَزَل

َعَلْيُكْم ّمَن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُمَوْا َأّن الّلَه ِبُكّل َشْيٍء َعِليٌم 
    هذا أمر من ال, عز وجل للرجال, إذا طلق أحدهم الرأة طلقا له عليها فيه رجعة, أن يسن ف

 أمرها إذا انقضت عدتا, ول يبق منها إل مقدار ما يكنه فيه رجعتها, فإما أن يسكها, أي يرتعها, إل
 عصمة نكاحه, بعروف وهو أن يشهد على رجعتها, وينوي عشرتا بالعروف, أو يسرحها, أي يتركها

 حت تنقضي عدتا ويرجها من منله بالت هي أحسن, من غي شقاق ول ماصمة ول تقابح, قال ال

466



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 تعال: }ول تسكوهن ضرارا لتعتدوا{, قال ابن عباس, وماهد ومسروق والسن وقتادة والضحاك
 والربيع ومقاتل بن حيان وغي واحد: كان الرجل يطلق الرأة, فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها, ضرارا
 لئل تذهب إل غيه, ث يطلقها فتعتد, فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة, فنهاهم

ال عن ذلك, وتوعدهم عليه, فقال: }ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه{ أي بخالفته أمر ال تعال.
   وقوله تعال: }ول تتخذوا آيات ال هزوا{ قال ابن جرير عند هذه اَلية: أخبنا أبو كريب, أخبنا

 إسحاق بن منصور عن عبد السلم بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحن, عن أب العلء الودي, عن
 حيد بن الرحن, عن أب موسى, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم غضب على الشعريي, فأتاه أبو
 موسى قال: يا رسول ال, أغضبت على الشعريي ؟ فقال: »يقول أحدكم قد طلقت, قد راجعت,
 ليس هذا طلق السلمي, طلقوا الرأة ف قبل عدتا« ث رواه من وجه آخر عن أب خالد الدلل وهو
 يزيد بن عبد الرحن, وفيه كلم. وقال مسروق: هو الذي يطلق ف غي كنهه, ويضار امرأته بطلقها

 وارتاعها لتطول عليها العدة, وقال السن وقتادة وعطاء الراسان والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل
 يطلق ويقول: كنت لعبا, أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لعبا, فأنزل ال }ول تتخذوا آيات ال
 هزوا{ فألزم ال بذلك, وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن ممد, حدثنا أبو أحد الصيف, حدثن

 جعفر بن ممد السمسار, عن إساعيل بن يي عن سفيان, عن ليث, عن ماهد, عن ابن عباس, قال:
 طلق رجل امرأته وهو يلعب ل يريد الطلق, فأنزل ال }ول تتخذوا آيات ال هزوا{ فألزمه رسول ال

 صلى ال عليه وسلم الطلق. وقال ابن أب حات: حدثنا عصام بن رواد, حدثنا آدم, حدثنا البارك بن
 فضالة عن السن هو البصري, قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لعبا ويعتق ويقول: كنت لعبا,
 وينكح ويقول: كنت لعبا, فأنزل ال }ول تتخذوا آيات ال هزوا{, وقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: »من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح, جادا أو لعبا, فقد جاز عليه« وكذا رواه ابن جرير, من
 طريق الزهري, عن سليمان بن أرقم, عن السن مثله, وهذا مرسل, وقد رواه ابن مردويه, عن طريق

 عمرو ابن عبيد, عن السن, عن أب الدرداء موقوفا عليه. وقال أيضا: حدثنا أحد بن السن بن أيوب,
 حدثنا يعقوب بن أب يعقوب, حدثنا يي بن عبد الميد, حدثنا أبو معاوية عن إساعيل بن سلمة عن

 السن عن عبادة بن الصامت ف قول ال تعال: }ول تتخذوا آيات ال هزوا{. قال: كان الرجل على
 عهد النب صلى ال عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنت ث يقول: كنت لعبا, ويقول: قد أعتقت,
 ويقول: كنت لعبا, فأنزل ال }ول تتخذوا آيات ال هزوا{, قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:

 »ثلث من قالن لعبا أو غي لعب, فهن جائزات عليه: الطلق والعتاق والنكاح« والشهور ف هذا
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 الديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحن بن حبيب بن أدرك عن عطاء
 عن ابن ماهك عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ثلث جدهن جد, وهزلن

جد: النكاح والطلق والرجعة« وقال الترمذي: حسن غريب.
   وقوله }واذكروا نعمة ال عليكم{, أي ف إرساله الرسول بالدى والبينات إليكم }وما أنزل عليكم

 من الكتاب والكمة{, أي السنة }يعظكم به{ أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب الحارم,
 }واتقوا ال{, أي فيما تأتون وفيما تذرون, }واعلموا أن ال بكل شيء عليم{ أي فل يفى عليه شيء

من أموركم السرية والهرية وسيجازيكم على ذلك.

 ** َوِإَذا َطّلْقُتُم الّنَسآَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهّن َفَل َتْعُضُلوُهّن َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهّن ِإَذا َتَراَضْوْا َبْيَنُهْم ِباْلَمْعُروِف َذِلَك
ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم ُيْؤِمُن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَلِخِر َذِلُكْم َأْزَكَى َلُكْم َوَأْطَهُر َوالّلُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن 

    قال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس: نزلت هذه اَلية ف الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتي,
 فتنقضي عدتا, ث يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها, وتريد الرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك, فنهى

 ال أن ينعوها. وكذا روى العوف عنه عن ابن عباس أيضا, وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي
 والزهري والضحاك: إنا أنزلت ف ذلك, وهذا الذي قالوه ظاهر من اَلية, وفيها دللة على أن الرأة ل
 تلك أن تزوج نفسها, وأنه لبد ف النكاح من ول, كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه اَلية, كما

 جاء ف الديث »ل تزوج الرأة الرأة, ول تزوج الرأة نفسها, فإن الزانية هي الت تزوج نفسها« وف
 الثر اَلخر »ل نكاح إل بول مرشد وشاهدي عدل« وف هذه السألة نزاع بي العلماء, مرر ف

موضعه من كتب الفروع, وقد قررنا ذلك ف كتاب الحكام, ول المد والنة.
   وقد روي أن هذه اَلية نزلت ف معقل بن يسار الزن وأخته, فقال البخاري رحه ال ف كتابه

 الصحيح عند تفسي هذه اَلية: حدثنا عبيد ال بن سعيد, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا عباد بن
 راشد, حدثنا السن, قال: حدثن معقل بن يسار, قال: كانت ل أخت تطب إل, قال البخاري:

 وقال إبراهيم عن يونس, عن السن, حدثن معقل بن يسار, وحدثنا أبو معمر, وحدثنا عبد الوارث,
 حدثنا يونس عن السن, أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها, فتركها حت انقضت عدتا فخطبها,
 فأب معقل, فنلت }ول تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن{ وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
 وابن أب حات وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن السن, عن معقل بن يسار به, وصححه
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 الترمذي أيضا, ولفظه عن معقل بن يسار, أنه زوج أخته رجًل من السلمي, على عهد رسول ال صلى
 ال عليه وسلم فكانت عنده ما كانت, ث طلقها تطليقة ل يراجعها حت انقضت عدتا, فهويها وهويته,
 ث خطبها مع الطاب, فقال له: يا لكع بن لكع! أكرمتك با وزوجتكها فطلقتها, وال ل ترجع إليك

 إبدا آخر ما عليك, قال: فعلم ال حاجته إليها, وحاجتها إل بعلها, فأنزل ال }وإذا طلقتم النساء فبلغن
 أجلهن{ إل قوله }وأنتم ل تعلمون{ فلما سعها معقل قال: سع لرب وطاعة ث دعاه, فقال: أزوجك
 وأكرمك, زاد ابن مردويه: وكفرت عن يين. وروى ابن جرير, عن ابن جريج, قال: هي ُجْمل بنت
 يسار, كانت تت أب البداح. وقال سفيان الثوري, عن أب إسحاق السبيعي, قال: هي فاطمة بنت

 يسار. وهكذا ذكر غي واحد من السلف, أن هذه اَلية نزلت ف معقل بن يسار وأخته. وقال السدي:
نزلت ف جابر بن عبد ال وابنة عم له والصحيح الول وال أعلم.

   وقوله }ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بال واليوم اَلخر{ أي هذا الذي نيناكم عنه من منع
 الوليا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالعروف يأتر به, ويتعظ به, وينفعل له }من كان منكم{

 أيها الناس }يؤمن بال واليوم اَلخر{ أي يؤمن بشرع ال, وياف وعيد ال وعذابه, ف الدار اَلخرة,
 وما فيها من الزاء }ذلكم أزكى لكم وأطهر{ أي اتباعكم شرع ال, ف رد الوليات إل أزواجهن,

 وترك المية ف ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم }وال يعلم{ أي من الصال, فيما يأمر به وينهى عنه
}وأنتم ل تعلمون{ أي الية فيما تأتون, ول فيما تذرون.

 ** َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَلَدُهّن َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتّم الّرَضاَعَة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهّن
 َوِكْسَوُتُهّن ِباْلَمْعُروِف َل ُتَكّلُف َنْفٌس ِإّل ُوْسَعَها َل ُتَضآّر َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمْوُلوٌد ّلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى

 اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصاًل َعن َتَراٍض ّمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَردّتْم َأن َتْسَتْرِضُعَوْا
َأْوَلَدُكْم َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسّلْمُتم ّمآ آَتْيُتم ِباْلَمْعُروِف َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُمَوْا َأّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصٌي 

    هذا إرشاد من ال تعال للوالدات أن يرضعن أولدهن كمال الرضاعة, وهي سنتان فل اعتبار
 بالرضاعة بعد ذلك, ولذا قال }لن أراد أن يتم الرضاعة{ وذهب أكثر الئمة إل أنه ل يرم من

 الرضاعة إل ما كان دون الولي, فلو ارتضع الولود وعمره فوقهما ل يرم. قال الترمذي: )باب ما
 جاء أن الرضاعة ل ترم إل ف الصغر دون الولي( حدثنا قتيبة, حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة,
 عن فاطمة بنت النذر, عن أم سلمة, قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل يرم من الرضاع
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 إل ما فتق المعاء ف الثدي وكان قبل الفطام« هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر
 أهل العلم من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم وغيهم, أن الرضاعة ل ترم إل ما كان دون

 الولي, وما كان بعد الولي الكاملي, فإنه ل يرم شيئا, وفاطمة بنت النذر بن الزبي بن العوام, وهي
 امرأة هشام بن عروة. )قلت( تفرد الترمذي برواية هذا الديث ورجاله على شرط الصحيحي, ومعن
 قوله »إل ما كان ف الثدي« أي ف مال الرضاعة قبل الولي, كما جاء ف الديث الذي رواه أحد
 عن وكيع, وغندر عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن الباء بن عازب, قال: لا مات إبراهيم بن النب
 صلى ال عليه وسلم, قال: »إن ابن مات ف الثدي, إن له مرضعا ف النة«, وهكذا أخرجه البخاري

 من حديث شعبة وإنا قال عليه السلم ذلك, لن ابنه إبراهيم عليه السلم, مات وله سنة وعشرة أشهر,
 فقال: إن له مرضعا, يعن تكمل رضاعه, ويؤيده ما رواه الدارقطن من طريق اليثم بن جيل عن سفيان

 بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل يرم من
 الرضاع إل ما كان ف الولي« ث قال: ول يسنده عن ابن عيينة غي اليثم بن جيل, وهو ثقة حافظ.

 )قلت( وقد رواه المام مالك ف الوطأ عن ثور بن يزيد, عن ابن عباس مرفوعا, ورواه الدراوردي عن
ثور, عن عكرمة, عن ابن عباس, وزاد »وما كان بعد الولي فليس بشيء« وهذا أصح.

   وقال أبو داود الطيالسي, عن جابر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل رضاع بعد فصال,
 ول يتم بعد احتلم« وتام الدللة من هذا الديث ف قوله تعال: }وفصاله ف عامي أن اشكر ل{,
 وقال }وحله وفصاله ثلثون شهرا{ والقول بأن الرضاعة ل ترم بعد الولي, يروى عن علي وابن

 عباس وابن مسعود وجابر وأب هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن السيب وعطاء والمهور, وهو
 مذهب الشافعي وأحد وإسحاق والثوري وأب يوسف وممد ومالك ف رواية, وعنه أن مدته سنتان
 وشهران, وف رواية: وثلثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الذيل: ما دام

 يرضع فإل ثلث سني, وهذا رواية عن الوزاعي, قال مالك: ولو فطم الصب دون الولي, فأرضعته
 امرأة بعد فصاله, ل يرم لنه قد صار بنلة الطعام, وهو رواية عن الوزاعي, وقد روي عن عمر وعلي

 أنما قال: ل رضاع بعد فصال, فيحتمل أنما أرادا الولي, كقول المهور: سواء فطم أو ل يفطم
 ويتمل أنما أرادا الفعل كقول مالك, وال أعلم, وقد روي ف الصحيحي عن عائشة رضي ال عنها,
 أنا كانت ترى رضاع الكبي يؤثر ف التحري, وهو قول عطاء بن أب رباح والليث بن سعد, وكانت
 عائشة تأمر بن تتار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها, فترضعه, وتتج ف ذلك بديث سال

 مول أب حذيفة حيث أمر النب صلى ال عليه وسلم امرأة أب حذيفة أن ترضعه وكان كبيا, فكان
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 يدخل عليها بتلك الرضاعة, وأب ذلك سائر أزواج النب صلى ال عليه وسلم, ورأين ذلك من
 الصائص, وهو قول المهور, وحجة المهور وهم الئمة الربعة, والفقهاء السبعة, والكابر من

 الصحابة, وسائر أزواج رسول ال صلى ال عليه وسلم, سوى عائشة ما ثبت ف الصحيحي عن عائشة
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »انظرن من إخوانكم فإنا الرضاعة من الجاعة« وسيأت الكلم

على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبي, عن قوله تعال: }وأمهاتكم اللت أرضعنكم{.
   وقوله: }وعلى الولود له رزقهن وكسوتن بالعروف{ أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتن

 بالعروف, أي با جرت به عادة أمثالن ف بلدهن من غي إسراف ول إقتار, بسب قدرته ف يساره,
 وتوسطه وإقتاره, كما قال تعال: }لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه ال ل

 يكلف ال نفسا إل ما آتاها سيجعل ال بعد عسر يسرا{ قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد,
فأرضعت له ولده, وجب على الوالد نفقتها وكسوتا بالعروف.

   وقوله: }ل تضار والدة بولدها{ أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته, ولكن ليس لا دفعه إذا ولدته
 حت تسقيه اللب الذي ل يعيش بدون تناوله غالبا, ث بعد هذا لا دفعه عنها إذا شاءت, ولكن إن كانت
 مضارة لبيه, فل يل لا ذلك, كما ل يل له انتزاعه منها لجرد الضرار لا, ولذا قال: }ول مولود له

 بولده{ أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا با, قاله ماهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي
والثوري وابن زيد وغيهم.

   وقوله تعال: }وعلى الوارث مثل ذلك{ قيل: ف عدم الضرار لقريبه, قاله ماهد والشعب والضحاك,
 وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من النفاق على والدة الطفل والقيام بقوقها وعدم الضرار با,
 وهو قول المهور, وقد استقصى ذلك ابن جرير ف تفسيه, وقد استدل بذلك من ذهب من النفية

 والنبلية إل وجوب نفقة القارب بعضهم على بعض, وهو مروي عن عمر بن الطاب وجهور
 السلف, ويرجح ذلك بديث السن عن سرة مرفوعا »من ملك ذا رحم مرم, عتق عليه« وقد ذكر أن

 الرضاعة بعد الولي ربا ضرت الولد إما ف بدنه أو ف عقله. وقال سفيان الثوري, عن العمش, عن
إبراهيم, عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الولي, فقال: ل ترضعيه.

   وقوله: }فإن أرادا فصاًل عن تراض منهما وتشاور فل جناح عليهما{ أي فإن اتفق والدا الطفل على
 فطامه قبل الولي, ورأيا ف ذلك مصلحة له, وتشاورا ف ذلك وأجعا عليه, فل جناح عليهما ف ذلك,
 فيؤخذ منه أن انفراد أحدها بذلك دون اَلخر ل يكفي, ول يوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غي

 مشاورة اَلخر, قاله الثوري وغيه, وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر ف أمره, وهو من رحة ال
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 بعباده حيث حجر على الوالدين ف تربية طفلهما, وأرشدها إل ما يصلحهما ويصلحه, كما قال ف
 سورة الطلق }فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهّن وأتروا بينكم بعروف وإن تعاسرت فسترضع له

أخرى{.
   وقوله تعال: }وإن أردت أن تسترضعوا أولدكم فل جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالعروف{ أي

 إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له, فل جناح عليهما ف بذله,
 ول عليه ف قبوله منها إذا سلمها أجرتا الاضية بالت هي أحسن, واسترضع لولده غيها بالجرة

 بالعروف, قاله غي واحد. وقوله: }واتقوا ال{ أي ف جيع أحوالكم }واعلموا أن ال با تعملون
بصي{ أي فل يفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.

 ** َواّلِذيَن ُيَتَوّفْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجا َيَتَرّبْصَن ِبَأْنُفِسِهّن َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرا َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهّن َفَل
ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن ِفَي َأْنُفِسِهّن ِباْلَمْعُروِف َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبٌي 

    هذا أمر من ال للنساء اللت يتوف عنهن أزواجهن, أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال, وهذا الكم
 يشمل الزوجات الدخول بن وغي الدخول بن بالجاع, ومستنده ف غي الدخول با عموم اَلية

 الكرية, وهذا الديث الذي رواه المام أحد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سئل عن
 رجل تزوج امرأة فمات عنها, ول يدخل با ول يفرض لا, فترددوا إليه مرارا ف ذلك, فقال أقول فيها
 برأيي, فإن يك صوابا فمن ال, وإن يك خطأ فمن ومن الشيطان, وال ورسوله بريئان منه: لا الصداق
 كامًل, وف لفظ: لا صداق مثلها ل وكس ول شطط, وعليها العدة, ولا الياث, فقام معقل بن يسار

 الشجعي فقال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم, قضى به ف بروع بنت واشق ففرح عبد ال
 بذلك فرحا شديدا, وف رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 قضى به ف بروع بنت واشق. ول يرج من ذلك إل التوف عنها زوجها, وهي حامل, فإن عدتا بوضع

 المل ولو ل تكث بعده سوى لظة لعموم قوله: }وأولت الحال أجلهّن أن يضعن حلهّن{ وكان
 ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الجلي من الوضع, أو أربعة أشهر وعشر للجمع بي اَليتي,
 وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي, لول ما ثبتت به السنة ف حديث سبيعة السلمية الخرج ف الصحيحي
 من غي وجه, أنا توف عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل, فلم تنشب أن وضعت حلها بعد وفاته,

 وف رواية: فوضعت حلها بعده بليال, فلما تعلت من نفاسها, تملت للخطاب, فدخل عليها أبو
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 السنابل بن بعكك, فقال لا: ما ل أراك متجملة لعلك ترجي النكاح ؟ وال ما أنت بناكح حت ير
 عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال ل ذلك, جعت علّي ثياب حي أمسيت, فأتيت رسول

 ال صلى ال عليه وسلم فسألته عن ذلك, فأفتان بأن قد حللت حي وضعت حلي, وأمرن بالتزويج
 إن بدا ل, قال أبو عمر بن عبد الب: وقد روي أن ابن عباس رجع إل حديث سبيعة, يعن لا احتج عليه

 به, قال: ويصحح ذلك عنه, أن أصحابه أفتوا بديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك
 يستثن من ذلك الزوجة إذا كانت أمة, فإن عدتا على النصف من عدة الرة, شهران وخس ليال على

 قول المهور, لنا لا كانت على النصف من الرة ف الد, فكذلك فلتكن على النصف منها ف
 العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيين وبعض الظاهرية من يسوي بي الزوجات الرائر والماء ف هذا

 القام لعموم اَلية, ولن العدة من باب المور البلية الت تستوي فيها الليقة, وقد ذكر سعيد بن
 السيب, وأبو العالية وغيها, أن الكمة ف جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا, لحتمال اشتمال

 الرحم على حل, فإذا انتظر به هذه الدة, ظهر إن كان موجودا, كما جاء ف حديث ابن مسعود الذي
 ف الصحيحي وغيها »إن خلق أحدكم يمع ف بطن أمه أربعي يوما نطفة, ث يكون علقة مثل ذلك,

 ث يكون مضغة مثل ذلك, ث يبعث إليه اللك فينفخ فيه الروح« فهذه ثلث أربعينات بأربعة أشهر,
 والحتياط بعشر بعدها لا قد ينقص بعض الشهور, ث لظهور الركة بعد نفخ الروح فيه, وال أعلم.
 قال سعيد بن أب عروبة, عن قتادة: سألت سعيد بن السيب: ما بال العشر ؟ قال: فيه ينفخ الروح,

 وقال الربيع بن أنس: قلت لب العالية: ل صارت هذه العشر مع الشهر الربعة ؟ قال: لنه ينفخ فيه
 الروح, رواها ابن جرير, ومن ههنا ذهب المام أحد, ف رواية عنه, إل أن عدة أم الولد عدة الرة

 ههنا, لنا صارت فراشا كالرائر, وللحديث الذي رواه المام أحد عن يزيد بن هارون, عن سعيد بن
 أب عروبة, عن قتادة عن رجاء بن حيوة, عن قبيصة بن ذؤيب, عن عمرو بن العاص أنه قال: ل تلبسوا

 علينا سنة نبينا, عدة أم الولد, إذا توف عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود عن قتيبة, عن
 غندر, وعن ابن الثن, عن عبد العلى, وابن ماجه عن علي بن ممد, عن الربيع, ثلثتهم عن سعيد بن
 أب عروبة, عن مطر الوراق, عن رجاء بن حيوة, عن قبيصة, عن عمرو بن العاص, فذكره. وقد روي

 عن المام أحد أنه أنكر هذا الديث, وقيل إن قبيصة ل يسمع عمرا, وقد ذهب إل القول بذا الديث
 طائفة من السلف, منهم سعيد بن السيب وماهد وسعيد بن جبي, والسن وابن سيين وأبو عياض

 والزهري وعمر بن عبد العزيز, وبه كان يأمر يزيد بن عبد اللك بن مروان, وهو أمي الؤمي, وبه يقول
 الوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحد بن حنبل ف رواية عنه, وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توف
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 عنها سيدها نصف عدة الرة شهران وخس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه, والثوري والسن بن
 صال بن حيي: تعتد بثلث حيض, وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك

 والشافعي وأحد ف الشهور عنه: عدتا حيضة, وبه يقول ابن عمر والشعب ومكحول والليث وأبو عبيد
 وأبو ثور والمهور, وقال الليث: ولو مات وهي حائض, أجزأتا. وقال مالك: فلو كانت من ل

تيض, فثلثة أشهر. وقال الشافعي والمهور: شهر وثلثة أحب إّل, وال أعلم.
   وقوله: }فإذا بلغن أجلهّن فل جناح عليكم فيما فعلن ف أنفسهن بالعروف وال با تعلمون خبي{

 يستفاد من هذا وجوب الحداد على التوف عنها زوجها مدة عدتا لا ثبت ف الصحيحي عن غي وجه
 عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم الؤمني, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »ل يل لمرأة

 تؤمن بال واليوم اَلخر أن تد على ميت فوق ثلث, إل على زوج أربعة أشهر وعشرا« وف
 الصحيحي أيضا عن أم سلة أن امرأة قالت: يا رسول ال, إن ابنت توف عنها زوجها وقد اشتكت

 عينها أفنكحلها ؟ فقال »ل« كل ذلك يقول ـ ل ـ مرتي أو ثلثا, ث قال: »إنا هي أربعة أشهر
 وعشر, وقد كانت إحداكم ف الاهلية تكث سنة« قالت زينب بنت أم سلمة: كانت الرأة إذا توف

 عنها زوجها, دخلت حفشا ولبست شر ثيابا, ول تس طيبا ول شيئا حت تر با سنة, ث ترج فتعطى
 بعرة فترمي با, ث تؤتى بدابة حار أو شاة أو طي فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إل مات, ومن ههنا
 ذهب كثيون من العلماء إل أن هذه اَلية ناسخة لَلية الت بعدها, وهي قوله: }والذين يتوفون منكم
 ويذرون أزواجا وصية لزواجهم متاعا إل الول غي إخراج{ اَلية, كما قاله ابن عباس وغيه, وف

 هذا نظر كما سيأت تقريره. والغرض أن الحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها
 إل الزواج من ثياب وحلي وغي ذلك, وهو واجب ف عدة الوفاة قوًل واحدا, ول يب ف عدة

 الرجعية قوًل واحدا, وهل يب ف عدة البائن فيه قولن. ويب الحداد على جيع الزوجات التوف
 عنهن أزواجهن, سواء ف ذلك الصغية واَليسة والرة والمة والسلمة والكافرة, لعموم اَلية, وقال

 الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ل إحداد على الكافرة, وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك,
 وحجة قائل هذه القالة قوله صلى ال عليه وسلم »ل يل لمرأة تؤمن بال واليوم اَلخر أن تد على
 ميت فوق ثلث, إل على زوج أربعة أشهر وعشرا« قالوا: فجعله تعبدا, وألق أبو حنيفة وأصحابه

 والثوري الصغية با لعدم التكليف, وألق أبو حنيفة وأصحابه المة السلمة لنقصها, ومل تقرير ذلك
كله ف كتب الحكام والفروع, وال الوفق للصواب.
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   وقوله }فإذا بلغن أجلهن{ أي انقضت عدتن, قاله الضحاك والربيع بن أنس, }فل جناح عليكم{
 قال الزهري: أي على أوليائها. }فيما فعلن{ يعن النساء اللت انقضت عدتن, قال العوف عن ابن
 عباس: إذا طلقت الرأة أو مات عنها زوجها, فإذا انقضت عدتا فل جناح عليها أن تتزين وتتصنع

 وتتعرض للتزويج, فذلك العروف. وروي عن مقاتل بن حيان نوه, وقال ابن جريج عن ماهد }فل
 جناح عليكم فيما فعلن ف أنفسهن بالعروف{ قال: النكاح اللل الطيب, وروي عن السن والزهري

والسدي ونو ذلك.

 ** َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعّرْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة الّنَسآِء َأْو َأْكَننُتْم ِفَي َأْنُفِسُكْم َعِلَم الّلُه َأّنُكْم َسَتْذُكُروَنُهّن
 َوَلـِكن ّل ُتَواِعُدوُهّن ِسّرا ِإّل َأن َتُقوُلوْا َقْوًل ّمْعُروفا َوَل َتْعِزُمَوْا ُعْقَدَة الّنَكاِح َحّتَى َيْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه

َواْعَلُمَوْا َأّن الّلَه َيْعَلُم َما ِفَي َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَلُمَوْا َأّن الّلَه َغُفوٌر َحِليٌم 
     يقول تعال: }ول جناح عليكم{ أن تعرضوا بطبة النساء ف عدتن من وفاة أزواجهن من غي

 تصريح, قال الثوري وشعبة وجرير وغيهم, عن منصور, عن ماهد, عن ابن عباس ف قوله }ول جناح
 عليكم فيما عرضتم به خطبة النساء{ قال: التعريض أن يقول: إن أريد التزويج, وإن أحب امرأة من
 أمرها ومن أمرها ـ يعرض لا بالقول بالعروف ـ وف رواية: وددت أن ال رزقن امرأة, ونو هذا,
 ول ينتصب للخطبة, وف رواية: إن ل أريد أن أتزوج غيك إن شاء ال, ولوددت أن وجدت امرأة
 صالة, ول ينتصب لا ما دامت ف عدتا ورواه البخاري تعليقا فقال: وقال ل طلق بن غنام, عن

 زائدة, عن منصور, عن ماهد, عن ابن عباس }ول جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء{ هو
 أن يقول: إن أريد التزويج, وإن النساء لن حاجت, ولوددت أن ييسر ل امرأة صالة, وهكذا قال

 ماهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبي وإبراهيم النخعي والشعب والسن وقتادة والزهري ويزيد بن
 قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن ممد وغي واحد من السلف والئمة ف التعريض: إنه يوز للمتوف
 عنها زوجها من غي تصريح لا بالطبة, وهكذا حكم الطلقة البتوتة يوز التعريض لا, كما قال النب
 صلى ال عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حي طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلث تطليقات,

 فأمرها أن تعتد ف بيت ابن أم مكتوم, وقال لا: فإذا حللت فآذنين, فلما حلت, خطب عليها أسامة بن
 زيد موله, فزوجها إياه, فأما الطلقة فل خلف ف أنه ل يوز لغي زوجها التصريح بطبتها ول

التعريض لا, وال أعلم.
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   وقوله }أو أكننتم ف أنفسكم{ أي أضمرت ف أنفسكم من خطبتهن, وهذا كقوله تعال }وربك يعلم
 ما تكن صدورهم وما يعلنون{ وكقوله }وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم{ ولذا قال }علم ال أنكم

 ستذكرونن{ أي ف أنفسكم, فرفع الرج عنكم ف ذلك. ث قال: }ولكن ل تواعدوهّن سرا{ قال أبو
 ملز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس

 وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي: يعن الزنا, وهو معن الزنا, وهو معن رواية العوف عن ابن
 عباس, واختاره ابن جرير, وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس }ولكن ل تواعدوهن سرا{ ل تقل

 لا: إن عاشق وعاهدين أن ل تتزوجي غيي, ونو هذا, وكذا روي عن سعيد بن جبي والشعب
 وعكرمة وأب الضحى والضحاك والزهري وماهد والثوري, هو أن يأخذ ميثاقها أن ل تتزوج غيه.
 وعن ماهد: هو قول الرجل للمرأة: ل تفوتين بنفسك فإن ناكحك, وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد

 الرأة وهي ف عدتا أن ل تنكح غيه, فنهى ال عن ذلك, وقدم فيه وأحل الطبة, والقول بالعروف,
 وقال ابن زيد }ولكن ل تواعدوهن سرا{ هو أن يتزوجها ف العدة سرا, فإذا حلت أظهر ذلك, وقد

 يتمل أن تكون اَلية عامة ف جيع ذلك, لذا قال }إل أن تقولوا قوًل معروفا{ قال ابن عباس وماهد
 وسعيد بن جبي والسدي والثوري وابن زيد: يعن به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إن فيك

 لراغب ونو ذلك, وقال ممد بن سيين: قلت لعبيدة: ما معن قوله }إل أن تقولوا قوًل معروفا{ ؟
قال: يقول لوليها: ل تسبقن با, يعن ل تزوجها حت تعلمن, رواه ابن أب حات.

   وقوله }ول تعزموا عقدة النكاح حت يبلغ الكتاب أجله{ يعن ول تعقدوا العقدة بالنكاح حت تنقضي
 العدة. قال ابن عباس وماهد والشعب وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان

 والزهري وعطاء الراسان والسدي والثوري والضحاك: }حت يبلغ الكتاب أجله{ يعن ول تعقدوا
 العقد بالنكاح حت تنقضي العدة, وقد أجع العلماء على أنه ل يصح العقد ف العدة. واختلفوا فيمن

 تزوج امرأة ف عدتا, فدخل با, فإنه يفرق بينهما, وهل ترم عليه أبدا ؟ على قولي: المهور على أنا
 ل ترم عليه, بل له أن يطبها إذا انقضت عدتا. وذهب المام مالك إل أنا ترم عليه على التأبيد,

 واحتج ف ذلك با رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار, أن عمر رضي ال عنه, قال: أيا امرأة
 نكحت ف عدتا, فإن كان زوجها الذي تزوج با ل يدخل با فرق بينهما, ث اعتدت بقية عدتا من

 زوجها الول, وكان خاطبا من الطاب, وإن كان دخل با فرق بينهما ث اعتدت بقية عدتا من
 زوجها الول, ث اعتدت من اَلخر, ث ل ينكحها أبدا وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لا استعجل ما

 أحل ال, عوقب بنقيض قصده, فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يرم الياث. وقد روى الشافعي هذا
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 الثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه ف القدي ورجع عنه ف الديد, لقول علي أنا تل له. )قلت(
 قال: ث هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث, عن الشعب, عن مسروق, أن عمر رجع عن

ذلك, وجعل لا مهرها وجعلهما يتمعان.
   وقوله: }واعلموا أن ال يعلم ما ف أنفسكم فاحذروه{, توعدهم على ما يقع ف ضمائرهم من أمور
 النساء, وأرشدهم إل إضمار الي دون الشر, ث ل يؤيسهم من رحته, ول يقنطهم من عائدته, فقال

}واعلموا أن ال غفور حليم{.

 ** ّل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن َطّلْقُتُم الّنَسآَء َما َلْم َتَمّسوُهّن َأْو َتْفِرُضوْا َلُهّن َفِريَضًة َوَمّتُعوُهّن َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه
َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقْدُرُه َمَتاعا ِباْلَمْعُروِف َحّقا َعَلى اْلُمْحِسِنَي 

    أباح تبارك وتعال طلق الرأة بعد العقد عليها, وقبل الدخول با. قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم
 والسن البصري: الس النكاح, بل ويوز أن يطلقها قبل الدخول با والفرض لا, إن كانت مفوضة

 وإن كان ف هذا إنكسار لقلبها, ولذا أمر تعال بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتا بشيء تعطاه من
 زوجها بسب حاله, على الوسع قدره, وعلى القتر قدره. وقال سفيان الثوري, عن إساعيل بن أمية
 عن عكرمة, عن ابن عباس: قال, متعة الطلق أعله الادم, ودون ذلك الورق, ودون ذلك الكسوة.

 وقال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس: إن كان موسرا متعها بادم أو نو ذلك, وإن كان معسرا
 أمتعها بثلثة أثواب. وقال الشعب: أوسط ذلك درع وخار وملحفة وجلباب, قال: وكان شريح يتع
 بمسمائه. وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن أيوب بن سيين, قال: كان يتع بالادم أو بالنفقة أو

 بالكسوة. قال: ومتع السن بن علي بعشرة آلف, ويروى أن الرأة قالت: متاع قليل من حبيب
 مفارق. وذهب أبو حنيفة إل أنه مت تنازع الزوجان ف مقدار التعة وجب لا عليه نصف مهر مثلها.
 وقال الشافعي ف الديد: ل يب الزوج على قدر معلوم إل على أقل ما يقع عليه اسم التعة, وأحب
 ذلك إّل ان أستحسن ثلثي درها, كما روي عن ابن عمر رضي ال عنهما. وقد اختلف العلماء
 أيضا: هل تب التعة لكل مطلقة أو إنا تب التعة لغي الدخول با الت ل يفرض لا, على أقوال:

 أحدها أنا تب التعة لكل مطلقة لعموم قوله تعال: }وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقي{
 ولقوله تعال: } يا أيها النب قل لزواجك إن كنت تردن الياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكّن
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 سراحا جيًل{ وقد كن مفروضا لن ومدخوًل بن, وهذا قول سعيد بن جبي وأب العالية والسن
البصري, وهو أحد قول الشافعي ومنهم من جعله الديد الصحيح, وال أعلم.

   )والقول الثان( أنا تب للمطلقة إذا طلقت قبل السيس, وإن كانت مفروضا لا, لقوله تعال: }يا
 أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الؤمنات ث طلقتموهن من قبل أن تسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونا

 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيًل{ قال شعبة وغيه, عن قتادة, عن سعيد بن السيب, قال: نسخت
 هذه اَلية الت ف الحزاب اَلية الت ف البقرة. وقد روى البخاري ف صحيحه, عن سهل بن سعد وأب
 أسيد. أنما قال: تزوج رسول ال صلى ال عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل, فلما أدخلت عليه, بسط
 يده إليها, فكأنا كرهت ذلك, فأمر أبا أسيد أن يهزها ويكسوها ثوبي أزرقي. )القول الثالث( أن

 التعة إنا تب للمطلقة إذا ل يدخل با ول يفرض لا, فإن كان قد دخل با, وجب لا مهر مثلها إذا
 كانت وإن كان قد فرض لا وطلقها قبل الدخول, وجب لا عليه شطره, فإن دخل با استقر الميع,
 وكان ذلك عوضا لا عن التعة, وإنا الصابة الت ل يفرض لا ول يدخل با, فهذه الت دلت هذه اَلية
 الكرية على وجوب متعتها, هذا قول ابن عمر وماهد, ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة من عدا
 الفوضة الفارقة قبل الدخول, وهذا ليس بنكور, عليه تمل آية التخيي ف الحزاب, ولذا قال تعال:

 }على الوسع قدره وعلى القتر قدره متاعا بالعروف حقا على الحسني * وللمطلقات متاع بالعروف
 حقا على التقي{ ومن العلماء من يقول: إنا مستحبة مطلقا. قال ابن أب حات: حدثنا كثي بن شهاب

 القزوين, حدثنا ممد بن سعيد بن سابق, حدثنا عمرو ـ يعن ابن أب قيس ـ عن أب إسحاق, عن
 الشعب, قال: ذكروا له التعة, أيبس فيها ؟ فقرأ }على الوسع قدره وعلى القتر قدره{ قال الشعب:

وال ما رأيت أحدا حبس فيها, وال لو كانت واجبة لبس فيها القضاة.

 ** َوِإن َطّلْقُتُموُهّن ِمن َقْبِل َأن َتَمّسوُهّن َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهّن َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم َإّل َأن َيْعُفوَن َأْو
 َيْعُفَوْا اّلِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة الّنَكاِح َوَأن َتْعُفَوْا َأْقَرُب ِللّتْقَوَى َوَل َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصٌي
    وهذه اَلية الكرية ما يدل على اختصاص التعة با دلت عليه اَلية الول, حيث إنا أوجب ف هذه
 اَلية نصف الهر الفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول, فإنه لو كان ث واجب آخر من متعة لبينها ل
 سيما وقد قرنا با قبلها من اختصاص التعة بتلك اَلية, وال أعلم. وتشطي الصداق والالة هذه أمر

 ممع عليه بي العلماء, ل خلف بينهم ف ذلك, فإنه مت كان قد سى لا صداقا ث فارقها قبل دخوله
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 با, فإنه يب لا نصف ما سى من الصداق, إل أن عند الثلثة أنه يب جيع الصداق إذا خل با الزوج
 وإن ل يدخل با, وهو مذهب الشافعي ف القدي, وبه حكم اللفاء الراشدون, لكن قال الشافعي:

 أخبنا مسلم بن خالد, أخبنا ابن جريج عن ليث بن أب سليم, عن طاوس, عن ابن عباس أنه قال ف
 الرجل يتزوج الرأة فيخلو با ول يسها ث يطلقها: ليس لا إل نصف الصداق, لن ال يقول: }وإن
 طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضتم لن فريضة فنصف ما فرضتم{ قال الشافعي: بذا أقول,

 وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث بن أب سليم, وإن كان غي متج به, فقد رويناه من حديث ابن
أب طلحة عن ابن عباس فهو مقوله.

   وقوله: }إل أن يعفون{ أي النساء, عما وجب لا على زوجها, فل يب لا عليه شيء, قال السدي
 عن أب صال عن ابن عباس ف قوله: }إل أن يعفون{ قال: إل أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال المام
 أبو ممد بن أب حات رحه ال: روي عن شريح وسعيد بن السيب وعكرمة وماهد والشعب والسن
 ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الراسان والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيين والربيع

 بن أنس والسدي نو ذلك. قال: وخالفهم ممد بن كعب القرظي فقال: }إل أن يعفون{ يعن
الرجال, وهو قول شاذ ل يتابع عليه, انتهى كلمه.

   وقوله: }أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{ قال ابن أب حات: ذكر عن ابن ليعة حدثن عمرو بن
 شعيب, عن أبيه عن جده, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ول عقد النكاح الزوج« وهكذا أسنده
 ابن مردويه من حديث عبد ال بن ليعة به, وقد أسنده ابن جرير عن ابن ليعة, عن عمرو بن شعيب,
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم فذكره ول يقل عن أبيه عن جده, فال أعلم. ث قال ابن أب حات:
 حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا أبو داود, حدثنا جابر يعن ابن أب حازم, عن عيسى يعن ابن عاصم,

 قال: سعت شريا يقول: سألن علي بن أب طالب عن الذي بيده عقدة النكاح, فقلت له: هو ول
 الرأة, فقال علي: ل, بل هو الزوج, ث قال: وف إحدى الروايات عن ابن عباس وجبي بن مطعم وسعيد

 بن السيب وشريح ف أحد قوليه, وسعيد بن جبي وماهد والشعب وعكرمة ونافع وممد بن سيين
 والضحاك وممد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأب ملز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول

 ومقاتل بن حيان, أنه الزوج )قلت( وهذا هو الديد من قول الشافعي, ومذهب أب حنيفة وأصحابه,
 والثوري وابن شبمة والوزاعي, واختاره ابن جرير, ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح

 حقيقة الزوج, فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها واندامها, وكما أنه ل يوز للوّل, أن يهب شيئا من
 مال الولية للغي, فكذلك ف الصداق, قال: والوجه الثان حدثنا أب حدثنا ابن أب مري, حدثنا ممد بن
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 مسلم, حدثنا عمرو بن دينار, عن ابن عباس ـ ف الذي ذكر ال بيده عقدة النكاح ـ قال: ذلك
 أبوها أو أخوها أو من ل تنكح إل بإذنه. وروي عن علقمة والسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة

 وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة ف أحد قوليه, وممد بن سيين ف أحد قوليه أنه الول. وهذا
 مذهب مالك, وقول الشافعي ف القدي, ومأخذه أن الول هو الذي أكسبها إياه, فله التصرف فيه

 بلف سائر مالا. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن
 عكرمة, قال: أذن ال ف العفو وأمر به, فأي امرأة عفت جاز عفوها, فإن شحت وضنت عفا وليها

 جاز عفوه, وهذا يقتضي صحة عفو الول وإن كانت رشيدة, وهو مروي عن شريح, لكن أنكر عليه
الشعب, فرجع عن ذلك وصار إل أنه الزوج وكان يباهل عليه.

   وقوله: }وأن تعفو أقرب للتقوى{. قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء, حدثن
 يونس, أنبأنا ابن وهب, سعت ابن جريج يدث عن عطاء بن أب رباح, عن ابن عباس }وأن تعفوا

 أقرب للتقوى{ قال: أقربما للتقوى الذي يعفو, وكذا روي عن الشعب وغيه. وقال ماهد والنخعي
 والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل ـ ههنا ـ أن تعفوا الرأة عن شطرها أو
 إتام الرجل الصداق لا, ولذا قال }ول تنسوا الفضل بينكم{ أي الحسان, قاله سعيد, وقال الضحاك
 وقتادة والسدي وأبو وائل العروف: يعن ل تملوه بل استعملوه بينكم, وقد قال أبو بكر بن مردويه,

 حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا موسى بن إسحاق, حدثنا عقبة بن مكرم, حدثنا يونس بن
 بكي, حدثنا عبد ال بن الوليد الرصاف عن عبد ال بن عبيد, عن علي بن أب طالب, أن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم قال: »ليأتي على الناس زمان عضوض, يعض الؤمن على ما ف يديه وينسى
 الفضل, وقد قال ال تعال: }ول تنسوا الفضل بينكم{ شرار يبايعون كل مضطر« وقد نى رسول ال
 صلى ال عليه وسلم عن بيع الضطر وعن بيع الغرر, فإن كان عندك خي فعد به على أخيك ول تزده

 هلكا إل هلكه, فإن السلم أخو السلم ل يزنه ول يرمه. وقال سفيان: عن أب هارون, قال: رأيت
 عون بن عبد ال ف ملس القرظي, فكان عون يدثنا وليته ترش من البكاء, ويقول صحبت الغنياء

 فكنت من أكثرهم ها حي رأيتهم أحسن ثيابا, وأطيب ريا, وأحسن مركبا, وجالست الفقراء
 فاسترحت بم, وقال }ول تنسوا الفضل بينكم{ إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له, رواه ابن

 أب حات }إن ال با تعملون بصي{ أي ل يفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم, وسيجزي كل عامل
بعمله.
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 ** َحاِفُظوْا َعَلى الّصَلَواِت والّصَلِة اْلُوْسَطَى َوُقوُموْا لّلِه َقاِنِتَي *  َفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًل َأْو ُرْكَبانا َفِإَذآ َأِمنُتْم
َفاْذُكُروْا الّلَه َكَما َعّلَمُكم ّما َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن 

    ويأمر تعال بالحافظة على الصلوات ف أوقاتا وحفظ حدودها وأدائها ف أوقاتا, كما ثبت ف
 الصحيحي عن ابن مسعود, قال: سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم: أي العمل أفضل ؟ قال:

 »الصلة ف وقتها«. قلت: ث أي ؟ قال: »الهاد ف سبيل ال«. قلت: ث أي ؟ قال »بّر الوالدين«,
 قال: حدثن بّن رسول ال صلى ال عليه وسلم ولو استزدته لزادن. وقال المام أحد: حدثنا يونس,

 حدثنا ليث عن عبد ال بن عمر بن حفص بن عاصم, عن القاسم بن غنام, عن جدته أم أبيه الدنيا, عن
 جدته أم فروة, وكانت من بايع رسول ال صلى ال عليه وسلم, أنا سعت رسول ال صلى ال عليه

 وسلم ذكر العمال, فقال »إن أحب العمال إل ال تعجيل الصلة لول وقتها« وهكذا رواه أبو داود
 والترمذي, وقال: ل نعرفه إل من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الديث, وخص تعال من بينها

 بزيد التأكيد الصلة الوسطى, وقد اختلف السلف واللف فيها أي صلة هي ؟ فقيل: إنا الصبح,
 حكاه مالك ف الوطأ بلغا عن علي وابن عباس, وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أب عدي وعبد
 الوهاب وشريك وغيهم عن عوف العراب عن أب رجاء العطاردي, وقال: صليت خلف ابن عباس
 الفجر, فقنت فيها ورفع يديه, ث قال: هذه الصلة الوسطى الت أمرنا أن نقوم فيها قانتي, رواه ابن

 جرير, ورواه أيضا من حديث عوف عن خلس بن عمرو, عن ابن عباس مثله سواء, وقال ابن جرير:
 حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب, حدثنا عوف عن أب النهال, عن أب العالية, عن ابن عباس, أنه

 صلى الغداة ف مسجد البصرة, فقنت قبل الركوع, وقال: هذه الصلة الوسطى الت ذكرها ال ف
 كتابه, فقال }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وقوموا ل قانتي{ وقال أيضا: حدثنا ممد بن

 عيسى الدامغان, أخبنا ابن البارك, أخبنا الربيع بن أنس عن أب العالية, قال: صليت خلف عبد ال بن
 قيس بالبصرة صلة الغداة, فقلت لرجل من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم إل جانب: ما

 الصلة الوسطى ؟ قال: هذه الصلة. وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أب العالية, أنه صلى مع
 أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم صلة الغداة فلما فرغوا قال: قلت لم: أيتهّن الصلة

 الوسطى ؟ قالوا: الت قد صليتها قبل. وقال أيضا: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشي,
 عن قتادة, عن جابر بن عبد ال, قال: الصلة الوسطى صلة الصبح, وحكاه ابن أب حات عن ابن عمر

 وأب أمامة وأنس وأب العالية وعبيد بن عمي وعطاء وماهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس,
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 ورواه ابن جرير عن عبد ال بن شداد وابن الاد أيضا, وهو الذي نص عليه الشافعي رحه ال, متجا
 بقوله تعال: }وقوموا ل قانتي{ والقنوت عنده ف صلة الصبح, ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار
 أنا ل تقصر, وهي بي صلتي ورباعيتي مقصورتي, وترد الغرب, وقيل: لنا بي صلتي جهريتي
 وصلت نار سريتي, وقيل: إنا صلة الظهر, قال أبو داود الطيالسي ف مسنده: حدثنا ابن أب ذئب

 عن الزبرقان يعن ابن عمرو, عن زهرة يعن ابن معبد, قال: كنا جلوسا عند زيد بن ثابت, فأرسلوا إل
 أسامة فسألوه عن الصلة الوسطى, فقال: هي الظهر, كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يصليها

 بالجي, وقال أحد: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة, حدثن عمرو بن أب حكيم, سعت الزبرقان
 يدث عن عروة بن الزبي عن زيد بن ثابت, قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يصلي الظهر

 بالاجرة, ول يكن يصلي صلة أشد على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم منها, فنلت
 }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وقوموا ل قانتي{ وقال: إن قبلها صلتي وبعدها صلتي.

 ورواه أبو داود ف سننه من حديث شعبة به وقال أحد أيضا: حدثنا يزيد حدثنا ابن أب ذئب عن
 الزبرقان أن رهطا من قريش مر بم زيد بن ثابت وهم متمعون فأرسلوا إليه غلمي لم يسألنه عن

 الصلة الوسطى, فقال: هي صلة العصر فقام إليه رجلن منهم فسأله, فقال: هي الظهر. ث انصرفا إل
 أسامة بن زيد فسأله, فقال: هي الظهر, إن النب صلى ال عليه وسلم كان يصلي الظهر بالجي, فل
 يكون وراءه إل الصف والصفان, والناس ف قائلتهم وف تارتم, فأنزل ال }حافظوا على الصلوات

 والصلة الوسطى وقوموا ل قانتي{ قال: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »لينتهي رجال أو
 لحرقن بيوتم«. والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري, ل يدرك أحدا من الصحابة, الصحيح ما
 تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبي. وقال شعبة وهام عن قتادة عن سعيد بن السيب

 عن ابن عمر عن زيد بن ثابت, قال: الصلة الوسطى صلة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي وغيه, عن
 شعبة: أخبن عمر بن سليمان من ولد عمر بن الطاب, قال: سعت عبد الرحن بن أبان بن عثمان

 يدث عن أبيه عن زيد بن ثابت, قال: الصلة الوسطى هي الظهر, ورواه ابن جرير, عن زكريا بن يي
 بن أب زائدة عن عبد الصمد, عن شعبة, عن عمر بن سليمان, عن زيد بن ثابت, قال الصلة الوسطى
 هي الظهر, ورواه ابن جرير, عن زكريا بن يي بن أب زائدة عن عبد الصمد, عن شعبة, عن عمر بن
 سليمان, عن زيد بن ثابت, ف حديث رفعه, قال »الصلة الوسطى صلة الظهر«. ومن روي عنه أنا
 الظهر ابن عمر, وأبو سعيد وعائشة, على اختلف عنهم, وهو قول عروة بن الزبي وعبد ال بن شداد
 بن الاد, ورواية عن أب حنيفة رحهم ال, وقيل: إنا صلة العصر. قال الترمذي والبغوي رحهما ال:
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 وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيهم. وقال القاضي الاوردي: هو قول جهور التابعي: وقال الافظ
 أبو عمر بن عبد الب: هو قول أكثر أهل الثر. وقال أبو ممد بن عطية ف تفسيه. وهو قول جهور
 الناس. وقال الافظ أبو ممد عبد الؤمن بن خلف الدمياطي ف كتابه السمى بكشف الغطى تبيي

 الصلة الوسطى, وقد نص فيه: أنا العصر, وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأب أيوب وعبد ال بن
 عمرو وسرة بن جندب وأب هريرة وأب سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عباس وعائشة

 على الصحيح عنهم, وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبي وابن سيين
 والسن وقتادة والضحاك والكلب ومقاتل وعبيد بن مري وغيهم, وهو مذهب أحد بن حنبل. قال

 القاضي الاوردي والشافعي قال ابن النذر: وهو الصحيح عن أب حنيفة, وأب يوسف وممد, واختاره
ابن حبيب الالكي, رحهم ال.

   ذكر الدليل على ذلك ـ قال المام أحد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش, عن مسلم, عن شتي بن
 شكل, عن علي, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم الحزاب »شغلونا عن الصلة الوسطى,

 صلة العصر, مل ال قلوبم وبيوتم نارا« ث صلها بي العشاءين الغرب والعشاء, وكذا رواه مسلم
 من حديث أب معاوية ممد بن حازم الضرير, والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلها عن

 العمش, عن مسلم بن صبيح عن أب الضحى, عن شتي بن شكل بن حيد, عن علي بن أب طالب عن
 النب صلى ال عليه وسلم مثله, وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن الكم بن عتيبة, عن يي بن

 الزار عن علي بن أب طالب , وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغي واحد من
 أصحاب الساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلمان, عن علي به, ورواه

 الترمذي والنسائي من طريق السن البصري عن علي به, قال الترمذي: ول يعرف ساعه منه, وقال ابن
 أب حات: حدثنا أحد بن سنان, حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر, قال: قلت
 لعبيدة: سل عليا عن الصلة الوسطى, فسأله, فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح, حت سعت رسول ال
 صلى ال عليه وسلم يقول يوم الحزاب »شغلونا عن الصلة الوسطى, صلة العصر, مل ال قبورهم

 وأجوافهم أو بيوتم نارا« ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم الحزاب, وشغل
 الشركي رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلة العصر يومئذ, مروي عن جاعة من

 الصحابة يطول ذكرهم, وإنا القصود رواية من نص منهم ف روايته, أن الصلة الوسطى هي صلة
العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والباء بن عازب رضي ال عنهما.
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   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا هام عن قتادة عن السن عن سرة, أن رسول
 ال صلى ال عليه وسلم قال: »صلة الوسطى صلة العصر« وحدثنا بز وعفان قال: حدثنا أبان, حدثنا

 قتادة عن السن, عن سرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال }حافظوا على الصلوات والصلة
 الوسطى{ وساها لنا أنا هي صلة العصر, وحدثنا ممد بن جعفر وروح, قال: حدثنا سعيد عن قتادة,

 عن السن عن سرة بن جندب, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »هي العصر« قال ابن جعفر:
 سئل عن صلة الوسطى, ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أب عروبة, عن قتادة, عن السن, عن
 سرة, وقال: حسن صحيح, وقد سع منه حديث آخر. وقال ابن جرير: حدثنا أحد بن منيع, حدثنا
 عبد الوهاب بن عطاء, عن التيمي, عن أب صال, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »الصلة الوسطى صلة العصر«. )طريق أخرى بل حديث آخر( قال ابن جرير: وحدثن الثن,
 حدثنا سليمان بن أحد الرشي الواسطي, حدثنا الوليد بن مسلم, قال: أخبن صدقة بن خالد, حدثن
 خالد بن دهقان, عن خالد بن سبلن, عن كهيل بن حرملة, قال: سئل أبو هريرة عن الصلة الوسطى,

 فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها, ونن بفناء بيت رسول ال صلى ال عليه وسلم, وفينا الرجل
 الصال أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس, فقال: أنا أعلم لكم ذلك, فقام فاستأذن على رسول

 ال صلى ال عليه وسلم, فدخل عليه ث خرج إلينا, فقال: أخبنا أنا صلة العصر, غريب من هذا
الوجه جدا.

   )حديث آخر( ـ قال ابن جرير: حدثنا أحد بن إسحاق, حدثنا أبو أحد, حدثنا عبد السلم عن
 مسلم مول أب جبي, حدثن إبراهيم بن يزيد الدمشقي, قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان,
 فقال: يا فلن اذهب إل فلن فقل له: أي شيء سعت من رسول ال صلى ال عليه وسلم ف الصلة

 الوسطى ؟ فقال رجل جالس: أرسلن أبو بكر وعمر, وأنا غلم صغي, أسأله عن الصلة الوسطى فأخذ
 أصبعي الصغية, فقال »هذه صل ة الفجر«, وقبض الت تليها, فقال »هذه الظهر«, ث قبض البام,

 فقال »هذه الغرب«, ث قبض الت تليها, فقال »هذه العشاء«, ث قال »أي أصابعك بقيت ؟« فقلت:
الوسطى, فقال »أي الصلة بقيت ؟« فقلت: العصر, فقال »هي العصر« غريب أيضا جدا.

   )حديث آخر( قال ابن جرير: حدثنا ممد بن عوف الطائي حدثنا ممد بن إساعيل بن عياش, حدثن
 أب حدثن أبو ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أب مالك الشعري, قال: قال رسول ال صلى

ال عليه وسلم »الصلة الوسطى صلة العصر« إسناده ل بأس به.
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   )حديث آخر( قال أبو الات بن حبان ف صحيحه: حدثنا أحد بن يي بن زهي, حدثنا الراح بن
 ملد, حدثنا عمرو بن عاصم, حدثنا هام بن مورق العجلي, عن أب الحوص, عن عبد ال, قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم »صلة الوسطى صلة العصر«. وقد روى الترمذي من حديث ممد بن
 طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي, عن مرة المدان, عن ابن مسعود, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »صلة الوسطى صلة العصر«, ث قال: حسن صحيح, وأخرجه مسلم ف صحيحه من

 طريق ممد بن طلحة به, ولفظه »شغلونا عن الصلة الوسطى صلة العصر« الديث, فهذه نصوص ف
 السألة ل تتمل شيئا, ويؤكد ذلك المر بالحافظة عليها, وقوله صلى ال عليه وسلم ف الديث

 الصحيح من رواية الزهري عن سال, عن أبيه, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »من فاتته صلة
 العصر فكأنا وتر أهله وماله« وف الصحيح أيضا من حديث الوزاعي, عن يي بن أب كثي, عن أب
 قلبة عن أب كثي عن أب الهاجر, عن بريدة بن الصيب, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »بكروا

 بالصلة ف يوم الغيم, فإنه من ترك صلة العصر, فقد حبط عمله« وقال المام أحد: حدثنا يي بن
 إسحاق, أخبننا ابن ليعة عن عبد ال بن هبية, عن أب تيم عن أب نصرة الغفاري, قال: صلى بنا
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف واد من أوديتهم, يقال له الميص, صلة العصر, فقال »إن هذه

 الصلة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها, أل ومن صلها ضعف له أجره مرتي, أل ول صلة
 بعدها حت تروا الشاهد« ث قال: رواه عن يي بن إسحاق عن الليث عن جبي بن نعيم عن عبد ال بن
 هبية به, وهكذا رواه مسلم والنسائي جيعا عن قتيبة عن الليث, وراه مسلم أيضا من حديث ممد بن
 إسحاق, حدثن يزيد بن أب حبيب كلها عن جبي بن نعيم الضرمي, عن عبد ال بن هبية السبائي

 به, فأما الديث الذي رواه المام أحد أيضا حدثنا إسحاق, أخبن مالك, عن زيد بن أسلم, عن
 القعقاع بن حكيم, عن أب يونس موَل عائشة, قال: أمرتن عائشة أن أكتب لا مصحفا, قالت: إذا
 بلغت هذه اَلية }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى{ فآذن, فلما بلغتها آذنتها, فأملت علّي

 }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وصلة العصر وقوموا ل قانتي{ قال: سعتها من رسول ال
 صلى ال عليه وسلم, وهكذا رواه مسلم عن يي بن يي عن مالك به, وقال ابن جرير: حدثن ابن
 الثن الجاج, حدثنا حاد عن هشام بن عروة عن أبيه, قال: كان ف مصحف عائشة }حافظوا على
 الصلوات والصلة الوسطى وهي صلة العصر{ وهكذا رواه من طريق السن البصري أن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى المام مالك أيضا عن زيد بن أسلم, عن عمرو بن رافع,
 قال: كنت أكتب مصحفا لفصة زوج النب صلى ال عليه وسلم, فقالت: إذا بلغت هذه اَلية فآذن
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 }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى{ فلما بلغتها آذنتها, فأملت علي }حافظوا على الصلوات
 والصلة الوسطى وصلة العصر وقوموا ل قانتي{. هكذا رواه ممد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثن
 أبو جعفر ممد بن علي ونافع مول ابن عمر أن عمر بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النب

صلى ال عليه وسلم.
   )طريق أخرى عن حفصة( قال ابن جرير: حدثنا ممد بن بشار, حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة
 عن أب بشر, عن عبد ال بن يزيد الزدي, عن سال بن عبد ال, أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لا

 مصحفا, فقالت: إذا بلغت هذه اَلية }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى{ فآذن, فلما بلغ آذنا,
فقالت: اكتب }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وصلة العصر{.

   )طريق أخرى( قال ابن جرير: حدثن ابن الثن, حدثنا عبد الوهاب, حدثنا عبيد ال عن نافع, أن
 حفصة أمرت مول لا أن يكتب لا مصحفا, فقالت: إذا بلغت هذه اَلية }حافظوا على الصلوات

 والصلة الوسطى{ فل تكتبها حت أمليها عليك كما سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقرؤها,
 فلما بلغها أمرته فكتبها }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وصلة العصر وقوموا ل قانتي{.
 قال نافع: فقرأت ذلك الصحف, فوجدت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن

 عمي أنما قرأا كذلك , وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عبدة, حدثنا ممد بن عمرو, حدثن
 أبو سلمة عن عمرو بن رافع مول عمر, قال: كان ف مصحف حفصة }حافظوا على الصلوات

 والصلة الوسطى وصلة العصر وقوموا ل قانتي{ وتقرير العارضة أنه عطف صلة العصر على الصلة
 الوسطى بواو العطف الت تقتضي الغايرة, فدل ذلك على أنا غيها, وأجيب عن ذلك بوجوه )أحدها(
 أن هذا إن روي على أنه خب, فحديث علي أصح وأصرح منه, وهذا يتمل أن تكون الواو زائدة, كما
 ف قوله }وكذلك نفصل اَليات ولتستبي سبيل الجرمي{ }وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات

 والرض وليكون من الوقني{, أو تكون لعطف الصفات ل لعطف الذوات, كقوله }ولكن رسول ال
 وخات النبيي{ وكقوله }سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوّى والذي قدر فهدى والذي أخرج

الرعى{ وأشباه ذلك كثية وقال الشاعر:
 إل اللك القرم وابن الماموليث الكتيبة ف الزدحم

 وقال أبو داود اليادي:
 سلط الوت والنون عليهمفلهم ف صدى القابر هام

  والوت هو النون, قال عدي بن زيد العبادي:
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 فقدمت الدي لراهشيهفألفى قولا كذبا ومينا
   والكذب هو الي, وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك,

 ويكون الصاحب هو الخ نفسه, وال أعلم, وأما إن روي على أنه قرآن, فإنه ل يتواتر فل يثبت بثل
 خب الواحد قرآن, ولذا ل يثبته أمي الؤمني عثمان بن عفان رضي ال عنه ف الصحف, ول قرأ بذلك
 أحد من القراء الذين تثبت الجة بقراءتم, ل من السبعة ول من غيهم. ث قد روي ما يدل على نسخ

 هذه التلوة الذكورة ف هذا الديث, قال مسلم: حدثنا إسحق بن راهويه, أخبنا يي بن آدم عن
 فضيل بن مرزوق, عن شقيق بن عقبة, عن الباء بن عازب, قال: نزلت }حافظوا على الصلوات وصلة

 العصر{ فقرأناها على رسول ال صلى ال عليه وسلم ما شاء ال, ث نسخها ال عز وجل, فأنزل
 }حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى{ فقال له زاهر رجل كان مع شقيق: أفهي العصر ؟ قال: قد

 حدثتك كيف نزلت, وكيف نسخها ال عز وجل. قال مسلم: ورواه الشجعي عن الثوري, عن
 السود, عن شقيق )قلت(: وشقيق هذا ل يرو له مسلم سوى هذا الديث الواحد, وال أعلم, فعلى

 هذا تكون هذه التلوة وهي تلوة الادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولعناها إن كانت الواو دالة
على الغايرة, وإل فلفظها فقط, وال أعلم.

   وقيل: إن الصلة الوسطى هي صلة الغرب, رواه ابن أب حات عن ابن عباس, وف إسناده نظر, فإنه
 رواه عن أبيه عن أب الماهي عن سعيد بن بشي, عن قتادة عن أب الليل, عن عمه, عن ابن عباس,

 قال: صلة الوسطى الغرب. وحكى هذا القول ابن جرير, عن قبيصة بن ذؤيب, وحكى أيضا عن قتادة
 على اختلف عنه, ووجه هذا القول بعضهم بأنا وسطى ف العدد بي الرباعية والثنائية, وبأنا وتر

الفروضات, وبا جاء فيها من الفضلية, وال أعلم.
   وقيل: إنا العشاء الخي, اختاره علي بن أحد الواحدي ف تفسيه الشهور, وقيل: هي واحد من

 المس ل بعينها وأبمت فيهن, كما أبمت ليلة القدر ف الول أو الشهر أو العشر, ويكى هذا القول
 عن سعيد بن السيب وشريح القاضي ونافع مول ابن عمر, والربيع بن خيثم, ونقل أيضا عن زيد بن

ثابت واختاره إمام الرمي الوين ف نايته.
   وقيل: بل الصلة الوسطى مموع الصلوات المس, رواه ابن أب حات عن ابن عمر, وف صحته أيضا

 نظر, والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد الب النمري إمام ما وراء البحر, وإنا
 لحدى الكب إذا اختاره مع اطلعه وحفظه ما ل يقم عليه دليل من كتاب ول سنة ول أثر. وقيل: إنا

 صلة العشاء وصلة الفجر. وقيل: بل هي صلة الماعة. وقيل: صلة المعة. وقيل صلة الوف.
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 وقيل: بل صلة عيد الفطر. وقيل: بل صلة الضحى, وقيل: الوتر. وقيل: الضحى. وتوقف فيها
 آخرون لا تعارضت عندهم الدلة, ول يظهر لم وجه الترجيح, ول يقع الجاع على قول واحد, بل ل
 يزل الناع فيها موجودا من زمان الصحابة وإل اَلن. قال ابن جرير: حدثن ممد بن بشار وابن مثن,

 قال: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة, قال: سعت قتادة يدث عن سعيد بن السيب, قال: كان
 أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم متلفي ف الصلة الوسطى هكذا وشبك بي أصابعه, وكل

 هذه القوال فيها ضعف بالنسبة إل الت قبلها, وإنا الدار ومعترك الناع ف الصبح والعصر, وقد ثبت
 السنة بأنا العصر فتعي الصي إليها. وقد روى المام أبو ممد عبد الرحن بن أب حات الرازي رحهما
 ال ف كتاب الشافعي رحه ال, حدثنا أب سعت حرملة بن يي التجيب يقول: قال الشافعي, كل ما
 قلت فكان عن النب صلى ال عليه وسلم. بلف قول ما يصح, فحديث النب صلى ال عليه وسلم

 أول ول تقلدون, وكذاروى الربيع والزعفران وأحد بن حنبل عن الشافعي, وقال موسى أبو الوليد بن
 أب الارود عن الشافعي: إذا صح الديث وقلت قوًل, فأنا راجع عن قول وقائل بذلك, فهذا من

 سيادته وأمانته, وهذا نفس إخوانه من الئمة رحهم ال, أن صلة الوسطى هي صلة العصر, وإن كان
 قد نص ف الديد وغيه أنا الصبح لصحة الحاديث أنا العصر, وقد وافقه على هذه الطريقة جاعة من

 مدثي الذهب الشافعي, وصمموا على أنا الصبح قوًل واحدا, قال الارودي: ومنهم من حكى ف
السألة قولي ولتقرير العارضات والوابات موضع آخر غي هذا وقد أفردناه على حدة ول المد والنة.

   وقوله تعال: }وقوموا ل قانتي{ أي خاشعي ذليلي مستكيني بي يديه, وهذا المر مستلزم ترك
 الكلم ف الصلة لنافاته إياها, ولذا لا امتنع النب صلى ال عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حي

 سّلم عليه وهو ف الصلة, اعتذر إليه بذلك وقال »إن الصلة لشغًل«. وف صحيح مسلم أنه صلى ال
 عليه وسلم قال لعاوية بن الكم السلمي حي تكلم ف الصلة »إن هذه الصلة ل يصلح فيها شيء من

 كلم الناس, إنا هي التسبيح والتكبي وذكر ال«, وقال المام أحد بن حنبل: حدثنا يي بن سعيد,
 عن إساعيل, حدثن الارث بن شبيل عن أب عمرو الشيبان, عن زيد بن أرقم, قال: كان الرجل يكلم

 صاحبه ف عهد النب صلى ال عليه وسلم ف الاجة ف الصلة, حت نزلت هذه اَلية }وقوموا ل
 قانتي{ فأمرنا بالسكوت, رواه الماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إساعيل به, وقد أشكل هذا

 الديث على جاعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تري الكلم ف الصلة كان بكة قبل الجرة إل
 الدينة وبعد الجرة إل أرض البشة, كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي ف الصحيح, قال:

 كنا نسلم على النب صلى ال عليه وسلم قبل أن ناجر إل البشة وهو ف الصلة فيد علينا, قال: فلما
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 قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي, فأخذن ما قرب وما بعد, فلما سلم قال »إن ل أرد عليك إل أن
 كنت ف الصلة, وإن ال يدث من أمره ما يشاء, وإن ما أحدث أن ل تكلموا ف الصلة« وقد كان

 ابن مسعود من أسلم قديا وهاجر إل البشة, ث قدم منها إل مكة مع من قدم فهاجر إل الدينة, وهذه
 اَلية }وقوموا ل قانتي{ مدنية بل خلف, فقال قائلون: إنا أراد زيد بن أرقم بقوله: كان الرجل يكلم

 أخاه ف حاجته ف الصلة, الخبار عن جنس الكلم, واستدل على تري ذلك بذه اَلية بسب ما
 فهمه منها, وال أعلم, وقال آخرون: إنا أراد أن ذلك قد وقع بالدينة بعد الجرة إليها, ويكون ذلك قد

 أبيح مرتي وحرم مرتي, كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيهم, والول أظهر, وال أعلم, وقال
 الافظ أبو يعلى: أخبنا بشر بن الوليد, أخبنا إسحاق بن يي عن السيب, عن ابن مسعود, قال كنا

 يسلم بعضنا على بعض ف الصلة, فمررت برسول ال صلى ال عليه وسلم فسلمت عليه, فلم يرد
 علي, فوقع ف نفسي أنه نزل ف شيء فلما قضى النب صلى ال عليه وسلم صلته قال »وعليك السلم

 أيها السلم ورحة ال, إن ال عز وجل يدث من أمره ما يشاء, إذا كنتم ف الصلة فاقنتوا ول تكلموا«
 وقوله }فإن خفتم فرجاًل أوركبانا فإذا أمنتم فاذكروا ال كما علمكم ما ل تكونوا تعلمون{, لا أمر
 تعال عباده بالحافظة على الصلوات والقيام بدودها, وشدد المر بتأكيدها ذكر الال الذي يشتغل

 الشخص فيها عن أدائها على الوجه الكمل, وهي حال القتال والتحام الرب, فقال }فإن خفتم
 فرجاًل أو ركبانا{ أي فصلوا على أي حال كان رجاًل أو ركبانا يعن مستقبلي القبلة وغي مستقبليها,
 كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلة الوف وصفها, ث قال: فإن كان خوف
 أشد من ذلك صلوا رجاًل على أقدامهم, أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غي مستقبليها, قال نافع: ل أرى
 ابن عمر ذكر ذلك إل عن النب صلى ال عليه وسلم, ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم, ورواه البخاري

 من وجه آخر عن ابن جريج, عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن ابن عمرو عن النب صلى ال عليه
 وسلم نوه أو قريبا منه, ولسلم أيضا عن ابن عمر, قال : فإن كان خوف أشد من ذلك, فصل راكبا
 أو قائما تومى إياًء, وف حديث عبد ال بن أنيس الهن لا بعثه النب صلى ال عليه وسلم إل خالد بن

 سفيان الذل ليقتله, وكان نو عرفة أو عرفات, فلما واجهه حانت صلة العصر, قال فخشيت أن
 تفوتن فجعلت أصلي وأنا أومى إياء الديث بطوله رواه أحد وأبو داود بإسناد جيد, وهذا من رخص
 ال الت رخص لعباده ووضعه اَلصار والغلل عنهم, وقد روى ابن أب حات من طريق شبيب بن بشر

 عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: ف هذه اَلية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه, قال
 وروي عن السن وماهد ومكحول والسدي والكم ومالك والوزاعي والثوري والسن بن صال,
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 نو ذلك ـ وزاد: ويومى برأسه أينما توجه, ث قال: حدثنا أب, حدثنا غسان, حدثنا داود يعن ابن
 علية عن مطرف, عن عطية, عن جابر بن عبد ال, قال: إذا كانت السايفة فليومى برأسه حيث كان

 وجهه, فذلك قوله }فرجاًل أو ركبانا{, وروي عن السن وماهد وسعيد بن جبي وعطاء وعطية
 والكم وحاد وقتادة نو ذلك, وقد ذهب المام أحد فيما نص عليه إل أن صلة الوف تفعل ف

 بعض الحيان ركعة واحدة إذا تلحم اليشان, وعلى ذلك ينل الديث الذي رواه مسلم وأبو داود
 والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أب عوانة الوضاح بن عبد ال اليشكري ـ زاد مسلم

 والنسائي وأيوب بن عائذ ـ كلها عن بكي بن الخنس الكوف, عن ماهد, عن ابن عباس, قال:
 فرض ال الصلة على لسان نبيكم صلى ال عليه وسلم ف الضر أربعا, وف السفر ركعتي, وف

 الوف ركعة, وبه قال: السن البصري وقتادة والضحاك وغيهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار,
 حدثنا ابن مهدي عن شعبة, قال: سألت الكم وحادا وقتادة عن صلة السايفة, فقالوا: ركعة, وهكذا
 روى الثوري عنهم سواء, وقال ابن جرير أيضا: حدثن سعيد بن عمرو السكون, حدثنا بقية بن الوليد,
 حدثنا السعودي, حدثنا يزيد الفقي عن جابر بن عبد ال, قال: صلة الوف ركعة. واختار هذا القول
 ابن جرير, وقال البخاري: )باب الصلة عند مناهضة الصون ولقاء العدو(. وقال الوزاعي: إن كان

 تيأ الفتح ول يقدروا على الصلة, صلوا إياء كل امرى لنفسه, فإن ل يقدروا على الياء أخروا الصلة
 حت ينكشف القتال, ويأمنوا فيصلوا ركعتي, فإن ل يقدروا صلوا ركعة وسجدتي, فإن ل يقدروا ل
 يزيهم التكبي ويؤخرونا حت يأمنوا. وبه قال مكحول, وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن

 تستر عند غضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال, فلم يقدروا على الصلة, فلم نصل إل بعد ارتفاع النهار,
 فصليناها ونن مع أب موسى, ففتح لنا. قال أنس: وما يسرن بتلك الصلة الدنيا وما فيها. هذا لفظ

 البخاري, ث استشهد على ذلك بديث تأخيه صلى ال عليه وسلم صلة العصر يوم الندق لعذر
 الحاربة إل غيبوبة الشمس, وبقوله صلى ال عليه وسلم بعد ذلك لصحابه لا جهزهم إل بن قريظة
 »ل يصلي أحد منكم العصر إل ف بن قريظة« فمنهم من أدركته الصلة ف الطريق فصلوا وقالوا: ل

 يرد منا رسول ال صلى ال عليه وسلم إل تعجيل السي, ومنهم من أدركته فلم يصل إل أن غربت
 الشمس ف بن قريظة, فلم يعنف واحدا من الفريقي, وهذا على اختيار البخاري لذا القول, والمهور

 على خلفه, ويعولون على أن صلة الوف على الصفة الت ورد با القرآن ف سورة النساء, ووردت با
 الحاديث, ل تكن مشروعة ف غزوة الندق, وإنا شرعت بعد ذلك, وقد جاء مصرحا بذا ف حديث
 أب سعيد وغيه, وأما مكحول والوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلة الوف بعد ذلك ل
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 تناف جواز ذلك, لن هذا حال نادر خاص, فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر ف
فتح تستر وقد اشتهر ول ينكر, و ل أعلم.

   وقوله }فإذا أمنتم فاذكروا ال{ أي أقيموا صلتكم كما أمرت, فأتوا ركوعها وسجودها وقيامها
 وقعودها وخشوعها وهجودها, }كما علمكم ما ل تكونوا تعلمون{ أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم

 وعلمكم ما ينفعكم ف الدنيا واَلخرة فقابلوه بالشكر والذكر, كقوله بعد صلة الوف }فإذا اطمأننتم
 فأقيموا الصلة إن الصلة كانت على الؤمني كتابا موقوتا{ وستأت الحاديث االواردة ف صلة

الوف وصفاتا ف سورة النساء عند قوله تعال: }وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلة{ الية.

 ** َواّلِذيَن ُيَتَوّفْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجا َوِصّيًة لْزَواِجِهْم ّمَتاعا ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفَل
 ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي َما َفَعْلَن ِفَي َأْنُفِسِهّن ِمن ّمْعُروٍف َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم *  َوِلْلُمَطّلَقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف

َحّقا َعَلى اْلُمّتِقَي *  َكَذِلَك ُيَبّيُن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن 
    قال الكثرون: هذه اَلية منسوخة بالت قبلها, وهي قوله }يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{.

 قال البخاري: حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع, عن حبيب, عن ابن أب مليكة, قال ابن الزبي: قلت
 لعثمان بن عفان }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا{ قد نسختها اَلية الخرى, فلم تكتبها أو

 تدعها, قال يا ابن أخي, ل أغي شيئا منه من مكانه. ومعن هذا الشكال الذي قاله ابن الزبي لعثمان:
 إذا كان حكمها قد نسخ بالربعة الشهر فما الكمة ف إبقاء رسها مع زوال حكمها, وبقاء رسها
 بعد الت نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمي الؤمني, بأن هذا أمر توقيفي, وأنا وجدتا مثبتة ف
 الصحف كذلك بعدها, فأثبتها حيث وجدتا, قال ابن أب حات: حدثنا السن بن ممد بن الصباح,
 حدثنا حجاج بن ممد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء, عن ابن عباس ف قوله: }والذين

 يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لزواجهم متاعا إل الول غي إخراج{ فكان للمتوف عنها زوجها
 نفقتها وسكناها ف الدار سنة, فننسخها آية الواريث فجعل لن الثمن أو الربع ما ترك الزوج, ث قال:
 وروي عن أب موسى الشعري وابن الزبي وماهد وإبراهيم وعطاء والسن وعكرمة وقتادة والضحاك

 وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الراسان والربيع بن أنس أنا منسوخة. وروي من
 طريق علي بن أب طلحة عن ابن عباس, قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة ف بيته ينفق

 عليها من ماله, ث أنزل ال بعد }والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
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 وعشرا{ فهذه عدة التوف عنها زوجها, إل أن تكون حامًل, فعدتا أن تضع ما ف بطنها, وقال }ولن
 الربع ما تركتم إن ل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم{ فبي مياث الرأة وترك
 الوصية والنفقة, قال: وروي عن ماهد والسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان,

 قالوا: نسختها }أربعة أشهر وعشرا{. قال: وروي عن سعيد بن السيب, قال: نسختها الت ف
 الحزاب }يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الؤمنات{ اَلية, )قلت( وروي عن مقاتل وقتادة أنا منسوخة
 بآية الياث, وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه, حدثنا روح, حدثنا شبل عن ابن أب نيح, عن

 ماهد }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا{ قال: كانت هذه للمعتدة, تعتد عند أهل زوجها
 واجب. فأنزل ال }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لزواجهم متاعا إل الول غي إخراج,

 فإن خرجن فل جناح عليكم فيما فعلن ف أنفسهم من معروف{ قال: جعل ال تام السنة سبعة أشهر
 وعشرين ليلة, وصية إن شاءت سكنت ف وصيتها, وإن شاءت خرجت, وهو قول ال }غي إخراج
 فإن خرجن فل جناح عليكم{ فالعدة كما هي واجب عليها, زعم ذلك عن ماهد رحه ال, وقال
 عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه اَلية عدتا عند أهلها, فتعتد حيث شاءت, وهو قول ال تعال:
 }غي إخراج{ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت ف وصيتها, وإن شاءت خرجت,

 لقول ال }فل جناح عليكم فيما فعلن{ قال عطاء: ث جاء الياث, فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت,
 ول سكن لا, ث أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بذا القول, الذي عول عليه ماهد
 وعطاء, من أن هذه اَلية ل تدل على وجوب العتداد سنة, كما زعمه المهور, حت يكون ذلك

 منسوخا بالربعة الشهر وعشر, وإنا دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يكّن من
 السكن ف بيوت أزواجهن بعد وفاتم حوًل كامًل إن اخترن ذلك, ولذا قال }وصية لزواجهم{ أي

 يوصيكم ال بن وصية كقوله }يوصيكم ال ف أولدكم{ اَلية, وقوله: }وصية من ال{ وقيل: إنا
 انتصب على معن فلتوصوا لن وصية وقرأ آخرون بالرفع وصية على معن كتب عليكم وصية واختارها

 ابن جرير, ول ينعنه من ذلك لقوله }غي إخراج{ فأما إذا انقضت عدتن بالربعة أشهر والعشر, أو
 بوضع المل, واخترن الروج والنتقال من ذلك النل, فإنن ل ينعن من ذلك لقوله }فإن خرجن فل

 جناح عليكم فيما فعلن ف أنفسهن من معروف{ وهذا القول له اتاه, وف اللفظ مساعدة له, وقد
 اختاره جاعة منهم المام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون, منهم الشيخ أبو عمر بن عبد الب, وقول

 عطاء ومن تابعه, على أن ذلك منسوخ بآية الياث, إن أرادوا ما زاد على الربعة أشهر والعشر فمسلم,
 وإن أرادوا أن سكن الربعة أشهر وعشر ل تب ف تركة اليت, فهذا مل خلف بي الئمة وها
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 قولن للشافعي رحه ال, وقد استدلوا على وجوب السكن ف منل الزوج, با رواه مالك ف موطئه,
 عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة, أن الفريعة بنت مالك

 بن سنان وهي أخت أب سعيد الدري, رضي ال عنهما, أخبتا أنا جاءت إل رسول ال صلى ال
 عليه وسلم تسأله أن ترجع إل أهلها ف بن خدرة, فإن زوجها خرج ف طلب أعبد له أبقوا حت إذا

 كان بطرف القدوم لقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول ال صلى ال عليه وسلم أن أرجع إل أهلي ف
 بن خدرة, فإن زوجي ل يتركن ف مسكن يلكه ول نفقة, قالت: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم

 »نعم« قالت: فانصرفت حت إذا كنت ف الجرة نادان رسول ال صلى ال عليه وسلم أو أمر ب
 فنوديت له فقال »كيف قلت« ؟ فرددت عليه القصة الت ذكرت له شأن زوجي, فقال »امكثي ف
 بيتك حت يبلغ الكتاب أجله« قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا, قالت: فلما كان عثمان بن

 عفان أرسل إل فسألن عن ذلك, فأخبته فاتبعه وقضى به, وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من
 حديث مالك به. ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به, وقال الترمذي:

حسن صحيح.
   وقوله }وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقي{ قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم لا نزل قوله

 تعال: }متاعا بالعروف حقا على الحسني{ قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت, وإن شئت ل أفعل,
 فأنزل ال هذه اَلية }وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقي{ وقد استدل بذه اَلية, من ذهب

 من العلماء, إل وجوب التعة لكل مطلقة, سواء كانت مفوضة, أو مفروضا لا, أو مطلقة قبل السيس,
 أو مدخوًل با, وهو قول عن الشافعي رحه ال, وإليه ذهب سعيد بن جبي, وغيه من السلف, واختاره

 ابن جرير, ومن ل يوجبها مطلقا, يصص من هذا العموم مفهوم قوله تعال: }ل جناح عليكم إن
 طلقتم النساء ما ل تسوهّن أو تفرضوا لّن فريضة ومتعوهن على الوسع قدره وعلى القتر قدره متاعا

 بالعروف حقا على الحسني{ وأجاب الولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم, فل تصيص
على الشهور النصوص, وال أعلم.

   ـ وقوله }كذلك يبي ال لكم آياته{ أي ف إحلله وتريه وفروضه وحدوده, فيما أمركم وناكم
 عنه, بينه ووضحه وفسره, ول يتركه ممًل ف وقت احتياجكم إليه }لعلكم تعقلون{ أي تفهمون

وتتدبرون.
« 
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 ** َأَلْم َتَر ِإَلى اّلِذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُهُم الّلُه ُموُتوْا ُثّم َأْحَياُهْم ِإّن الّلَه
 َلُذو َفْضٍل َعَلى الّناِس َوَلـِكّن َأْكَثَر الّناِس َل َيْشُكُروَن *  َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َواْعَلُمَوْا َأّن الّلَه َسِميٌع

 َعِليٌم *  ّمن َذا اّلِذي ُيْقِرُض الّلَه َقْرضا َحَسنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافا َكِثَيًة َوالّلُه َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوِإَلْيِه
ُتْرَجُعوَن 

    روي عن ابن عباس أنم كانوا أربعة آلف, وعنه كانوا ثانية آلف وقال أبو صال: تسعة آلف,
 وعن ابن عباس أربعون ألفا, وقال وهب بن منبه وأبو مالك: كانوا بضعة وثلثي ألفا. وروى ابن أب
 حات عن ابن عباس, قال: كانوا أهل قرية يقال لا داوردان. وكذا قال السدي وأبو صال وزاد من قبل
 واسط, وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات, وقال ابن جريج عن عطاء قال: هذا مثل.

 وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من قبل واسط. وقال وكيع بن الراح ف
 تفسيه: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي, عن النهال بن عمرو السدي, عن سعيد بن جبي,

 عن ابن عباس }أل تر إل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت{ قال: كانوا أربعة آلف
 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا: نأت أرضا ليس با موت حت إذا كانوا بوضع كذا وكذا قال ال لم

 }موتوا{ فماتوا, فمر عليهم نب من النبياء, فدعا ربه أن يييهم فأحياهم, فذلك قوله عز وجل }أل تر
 إل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت{ اَلية. وذكر غي واحد من السلف, أن هؤلء

 القوم, كانوا أهل بلدة ف زمان بن إسرائيل استوخوا أرضهم, وأصابم با وباء شديد, فخرجوا فرارا
 من الوت, هاربي إل البية, فنلوا واديا أفيح, فملؤوا ما بي عدوتيه, فأرسل ال إليهم ملكي, أحدها

 من أسفل الوادي, واَلخر من أعله, فصاحا بم صيحة واحدة, فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد,
 فحيزوا إل حظائر, وبن عليهم جدران وقبور, وفنوا وتزقوا وتفرقوا, فلما كان بعد دهر, مّر بم نب

 من أنبياء بن إسرائيل, يقال له حزقيل, فسأل ال أن يييهم على يديه, فأجابه إل ذلك, وأمره أن يقول:
 أيتها العظام البالية, إن ال يأمرك أن تتمعي, فاجتمع عظام كل جسد بعضها إل بعض, ث أمره فنادى:
 أيتها العظام إن ال يأمرك أن تكتسي لما وعصبا وجلدا, فكان ذلك وهو يشاهد, ث أمره فنادى: أيتها

 الرواح, إن ال يأمرك أن ترجع كل روح إل السد الذي كانت تعمره فقاموا أحياًء ينظرون قد
 أحياهم ال بعد رقدتم الطويلة وهم يقولون: سبحانك ل إله إل أنت. وكان ف إحيائهم عبة ودليل

 قاطع على وقوع العاد السمان يوم القيامة, ولذا قال: }إن ال لذو فضل على الناس{, أي فيما يريهم
 من اَليات الباهرة والجج القاطعة والدللت الدامغة }ولكن أكثر الناس ل يشكرون{ أي ل يقومون
 بشكر ما أنعم ال به عليهم ف دينهم ودنياهم. وف هذه القصة عبة ودليل, على أنه لن يغن حذر من
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 قدر, وأنه ل ملجأ من ال إل إليه, فإن هؤلء خرجوا فرارا من الوباء, طلبا لطول الياة, فعوملوا
 بنقيض قصدهم, وجاءهم الوت سريعا ف آن واحد. ومن هذا القبيل, الديث الصحيح الذي رواه

 المام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى, أخبنا مالك وعبد الرزاق, أخبنا معمر كلها عن الزهري عن
 عبد الميد بن عبد الرحن بن زيد بن الطاب عن عبد ال بن الارث بن نوفل, عن عبد ال بن عباس,

 أن عمر بن الطاب خرج إل الشام حت إذا كان بسرغ, لقيه أمراء الجناد أبو عبيدة بن الراح
 وأصحابه, فأخبوه أن الوباء قد وقع بالشام, فذكر الديث, فجاءه عبد الرحن بن عوف, وكان متغيبا

 لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما, سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »إذا كان
 بأرض وأنتم با فل ترجوا فرارا منه, وإذا سعتم به بأرض فل تقدموا عليه« فحمد ال عمر ث

 انصرف, وأخرجاه ف الصحيحي من حديث الزهري به بطريق أخرى لبعضه. قال أحد: حدثنا حجاج
 ويزيد العمي, قال: أخبنا ابن أب ذئب عن الزهري عن سال عن عبد ال بن عامر بن ربيعة أن عبد

 الرحن بن عوف أخب عمر وهو ف الشام عن النب صلى ال عليه وسلم »أن هذا السقم عذب به المم
 قبلكم فإذا سعتم به ف أرض, فل تدخلوها, وإذا وقع بأرض وأنتم با فل ترجوا فرارا« قال: فرجع
 عمر من الشام, وأخرجاه ف الصحيحي من حديث مالك, عن الزهري بنحوه. وقوله: }وقاتلوا ف
 سبيل ال واعلموا أن ال سيع عليم{ أي كما أن الذر ل يغن من القدر, كذلك الفرار من الهاد

 وتنبه, ل يقرب أجل ول يبعده, بل الجل الحتوم والرزق القسوم مقدر مقنن ل يزاد فيه ول ينقص
 منه, كما قال تعال: }الذين قالوا لخوانم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا, قل فادرؤوا عن أنفسكم الوت
 إن كنتم صادقي{, وقال تعال: }وقالوا ربنا ل كتبت علينا القتال لول أخرتنا إل أجل قريب, قل متاع

 الدنيا قليل واَلخرة خي لن اتقى ول تظلمون فتيل * أينما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم ف بروج
 مشيدة{ وروينا عن أمي اليوش, ومقدم العساكر, وحامي حوزة السلم, وسيف ال السلول على

 أعدائه: أب سليمان خالد بن الوليد رضي ال عنه, أنه قال وهو ف سياق الوت: لقد شهدت كذا وكذا
 موقفا. وما من عضو من أعضائي إل وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما

 يوت العي, فل نامت أعي البناء ـ يعن أنه يتأل لكونه ما مات قتيًل ف الرب, ويتأسف على ذلك,
 ويتأل أن يوت على فراشه. وقوله: }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثية{,

 يث تعال عباده على النفاق ف سبيل ال, وقد كرر تعال هذه اَلية ف كتابه العزيز ف غي موضع,
 وف حديث النول أنه يقول تعال: »من يقرض غي عدي ول ظلوم« وقال ابن أب حات: حدثنا السن
 بن عرفة, حدثنا خلف بن خليفة, عن حيد العرج, عن عبد ال بن الارث, عن عبد ال بن مسعود,
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 قال: لا نزلت }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له{, قال أبو الدحداح النصاري: يا
 رسول ال, وإن ال عز وجل لييد منا القرض ؟ قال: »نعم يا أبا الدحداح«. قال: أرن يدك يا رسول
 ال. قال: فناوله يده, قال: فإن قد أقرضت رب عز وجل حائطي, قال: وحائط له فيه ستمائة نلة, وأم
 الدحداح فيه وعيالا. قال فجاء أبو الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي, فقد
 أقرضته رب عز وجل. وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحن بن زيد بن أسلم عن أبيه, عن عمر

 رضي ال عنه مرفوعا بنحوه, وقوله: }قرضا حسنا{ روي عن عمر وغيه من السلف هو النفقة ف
 سبيل ال, وقيل: هو النفقة على العيال, وقيل: هو التسبيح والتقديس. وقوله: }فيضاعفه له أضعافا

 كثية{ كما قال تعال: }مثل الذين ينفقون أموالم ف سبيل ال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ف كل
 سنبلة مائة حبة وال يضاعف لن يشاء{ اَلية, وسيأت الكلم عليها. وقال المام أحد: حدثنا يزيد,

 أخبنا مبارك بن فضالة, عن علي بن زيد, عن أب عثمان النهدي, قال: أتيت أبا هريرة رضي ال عنه,
 فقلت له: إنه بلغن أنك تقول إن السنة تضاعف ألف ألف حسنة, قال: وما أعجبك من ذلك, لقد

 سعته من النب صلى ال عليه وسلم يقول »إن ال يضاعف السنة ألفي ألف حسنة« هذا حديث
 غريب, وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكي, لكن رواه ابن أب حات من وجه آخر فقال: حدثنا أبو
 خلد سليمان بن خلد الؤدب, حدثنا يونس بن ممد الؤدب, حدثنا ممد بن عقبة الرفاعي عن زياد

 الصاص عن أب عثمان النهدي, قال: ل يكن أحد أكثر مالسة لب هريرة من, فقدم قبلي حاجا,
 قال: وقدمت بعده, فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم, يقول
 »إن ال يضاعف السنة ألف ألف حسنة« فقلت: ويكم, وال ما كان أحد أكثر مالسة لب هريرة

 من, فما سعت هذا الديث, قال: فتحملت أريد أن ألقه فوجدته قد انطلق حاجا, فانطلقت إل الج
 ألقاه ف هذا الديث, فلقيته لذا, فقلت: يا أبا هريرة, ما حديث سعت أهل البصرة يأثرون عنك ؟

 قال: ما هو ؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن ال يضاعف السنة ألف ألف حسنة, قال: يا أبا عثمان, وما
 تعجب من ذا, وال يقول }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثية{ ويقول

 }وما متاع الياة الدنيا ف اَلخرة إل قليل{ ؟ والذي نفسي بيده لقد سعت رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, يقول: »إن ال يضاعف السنة ألفي ألف حسنة«. وف معن هذا الديث ما رواه الترمذي

 وغيه من طريق عمرو بن دينار, عن سال, عن عبد ال بن عمر بن الطاب, أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم, قال »من دخل سوقا من السواق فقال: ل إله إل ال وحده لشريك له, له اللك وله

 المد, وهو على كل شيء قدير ـ كتب ال له ألف ألف حسنة, وما عنه ألف ألف سيئة« الديث,
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 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة إساعيل بن إبراهيم بن بسام, حدثنا أبو إساعيل الؤدب عن عيسى
 بن السيب, عن نافع, عن ابن عمر, قال: لا نزلت }مثل الذين ينفقون أموالم ف سبيل ال كمثل حبة
 أنبتت سبع سنابل{ إل آخرها, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »رب زد أمت«, فنلت }من ذا

 الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثية{. قال »رب زد أمت«, فنلت }إنا يوف
 الصابرون أجرهم بغي حساب{. وروى ابن أب حات أيضا. عن كعب الحبار: أنه جاءه رجل فقال:

 إن سعت رجًل يقول: من قرأ }قل هو ال أحد{ مرة واحدة, بن ال له عشرة آلف ألف غرفة من دّر
 وياقوت ف النة, أفأصدق ذلك ؟ قال: نعم, أو عجبت من ذلك ؟ قال: نعم, وعشرين ألف ألف

 وثلثي ألف ألف وما ل يصي ذلك إل ال, ث قرأ }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له
 أضعافا كثية{ فالكثي من ال ل يصى وقوله }وال يقبض ويبسط{ أي أنفقوا ول تبالوا, فا ل هو

 الرازق يضيق على من يشاء من عباده ف الرزق, ويوسعه على آخرين, له الكمة البالغة ف ذلك }وإليه
ترجعون{ أي يوم القيامة.

 ** َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمِل ِمن َبِنَي ِإْسَراِئيَل ِمن َبْعِد ُموَسَى ِإْذ َقاُلوْا ِلَنِبّي ّلُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلكا ّنَقاِتْل ِفي َسِبيِل الّلِه
 َقاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأّل ُتَقاِتُلوْا َقاُلوْا َوَما َلَنآ َأّل ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل الّلِه َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن

ِدَياِرَنا َوَأْبَنآِئَنا َفَلّما ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَوّلْوْا ِإّل َقِليًل ّمْنُهْم َوالّلُه َعِليٌم ِبالّظاِلِمَي 
    قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النب هو يوشع بن نون قال ابن جرير: يعن ابن أفراي بن

 يوسف بن يعقوب, وهذا القول بعيد لن هذا كان بعد موسى بدهر طويل, وكان ذلك ف زمان داود
 عليه السلم, كما هو مصرح به ف القصة, وقد كان بي داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة, وال

 أعلم وقال السدي: هو شعون. وقال ماهد: هو شويل عليه السلم, وكذا قال ممد بن إسحاق عن
 وهب بن منبه: وهو شريل بن بال بن علقمة بن ترخام بن اليهد بن برض بن علقمة بن ماجب بن

 عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أب ياشف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لوي يعقوب بن
 إسحاق بن إبراهيم الليل عليه السلم. وقال وهب بن منبه وغيه: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه

 السلم على طريق الستقامة مدة من الزمان, ث أحدثوا الحداث, وعبد بعضهم الصنام, ول يزل بي
 أظهرهم من النبياء من يأمرهم بالعروف, وينهاهم عن النكر, ويقيمهم على منهج التوراة, إل أن فعلوا
 ما فعلوا, فسلط ال عليهم أعداءهم, فقتلوا منهم مقتلة عظيمة, وأسروا خلقا كثيا, وأخذوا منهم بلدا
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 كثية, ول يكن أحد يقاتلهم إل غلبوه, وذلك أنم كان عندهم التوراة, والتابوت الذي كان ف قدي
 الزمان, وكان ذلك موروثا للفهم عن سلفهم إل موسى الكليم عليه الصلة والسلم, فلم يزل بم

 تاديهم على الضلل حت استلبه منهم بعض اللوك ف بعض الروب, وأخذوا التوراة من أيديهم, ول
 يبق من يفظها فيهم إل القليل, وانقطعت النبوة من أسباطهم, ول يبق من سبط لوي الذي يكون فيه

 النبياء إل امرأة حامل من بعلها وقد قتل, فأخذوها فحبسوها ف بيت, واحتفظوا با لعل ال يرزقها
 غلما يكون نبيا لم, ول تزل الرأة تدعو ال عز وجل أن يرزقها غلما, فسمع ال لا ووهبها غلما,

 فسمته شويل, أي سع ال دعائي, ومنهم من يقول: شعون, وهو بعناه, فشب ذلك الغلم, ونشأ
 فيهم, وأنبتها ل نباتا حسنا, فلما بلغ سن النبياء أوحى ال إليه, وأمره بالدعوة إليه وتوحيده, فدعا بن

 إسرائيل, فطلبوا منه أن يقيم لم ملكا يقاتلون معه أعداءهم, وكان اللك أيضا قد باد فيهم, فقال لم
 النب: فهل عسيتم إن أقام ال لكم ملكا أل تقاتلوا وتفوا با التزمتم من القتال معه, }قالوا وما لنا أل

 نقاتل ف سبيل ال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا{ أي وقد أخذت منا البلد وسبيت الولد, قال ال
 تعال: }فلما كتب عليهم القتال تولوا إل قليًل منهم وال عليم بالظالي{ أي ما وفوا با وعدوا بل نكل

عن الهاد أكثرهم, وال عليم بم.

 ** َوَقاَل َلُهْم َنِبّيُهْم ِإّن الّلَه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكا َقاُلَوْا َأّنَى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحّق
 ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ّمَن اْلَماِل َقاَل ِإّن الّلَه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوالّلُه

 ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشآُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم    أي لا طلبوا من نبيهم أن يعي لم ملكا منهم, فعي لم
 طالوت, وكان رجًل من أجنادهم, ول يكن من بيت اللك فيهم, لن اللك كان ف سبط يهوذا, ول

 يكن هذا من ذلك السبط, فلهذا قالوا: }أن يكون له اللك علينا{, أي كيف يكون ملكا علينا }ونن
 أحق باللك منه ول يؤت سعة من الال{ أي هو مع هذا فقي ل مال له يقوم باللك, وقد ذكر بعضهم

 أنه كان سقاء, وقيل: دباغا, وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت, وكان الول بم طاعة وقول
 معروف, ث قد أجابم النب قائًل: }إن ال اصطفاه عليكم{ أي اختاره لكم من بينكم, وال أعلم به

 منكم, يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي, بل ال أمرن به لا طلبتم من ذلك, }وزاده بسطة
 ف العلم والسم{ أي وهو مع هذا, أعلم منكم, وأنبل, وأشكل منكم, وأشد قوة وصبا ف الرب

 ومعرفة با, أي أت علما وقامة منكم, ومن ههنا ينبغي أن يكون اللك ذا علم وشكل حسن وقوة
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  ث قال }وال يؤت ملكه من يشاء{ أي هو الاكم الذي ما شاء فعل, ول¹شديدة ف بدنه ونفسه
 ُيسأل عما يفعل, وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بلقه, ولذا قال }وال واسع عليم{ أي هو واسع

الفضل, يتص برحته من يشاء, عليم بن يستحق اللك من ل يستحقه.

 ** َوَقاَل َلُهْم ِنِبّيُهْم ِإّن آَيَة ُمْلِكِه َأن َيْأِتَيُكُم الّتاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ّمن ّرّبُكْم َوَبِقّيٌة ّمّما َتَرَك آُل ُموَسَى َوآُل
َهاُروَن َتْحِمُلُه اْلَملِئَكُة ِإّن ِفي َذِلَك َلَيًة ّلُكْم ِإن ُكْنُتم ّمْؤِمِنَي 

    يقول لم نبيهم: إن علمة بركة ملك طالوت عليكم, أن يرد ال عليكم التابوت الذي كان أخذ
 منكم }فيه سكينة من ربكم{ قيل معناه وقار وجللة. قال عبد الرزاق عن معمر, عن قتادة }فيه

 سكينة{ أي وقار: وقال الربيع: رحة, وكذا روي عن العوف, عن ابن عباس. وقال ابن جريج: سألت
 عطاء عن قوله }فيه سكينة من ربكم{ ؟ قال: ما تعرفون من آيات ال فتسكنون إليه, وكذا قال السن

 البصري. وقيل: السكينة طست من ذهب, كانت تغسل فيه قلوب النبياء, أعطاها ال موسى عليه
 السلم, فوضع فيها اللواح, ورواه السدي عن أب مالك عن ابن عباس, وقال سفيان الثوري, عن
 سلمة بن كهيل, عن أب الحوص, عن علي, قال: السكينة لا وجه كوجه النسان, ث هي روح

 هفافة. وقال ابن جرير, حدثن الثن, حدثنا أبو داود, حدثنا شعبة وحاد بن سلمة وأبو الحواص,
 كلهم عن ساك عن خالد بن عرعرة, عن علي, قال: السكينة ريح خجوج, ولا رأسان. وقال ماهد:
 لا جناحان وذنب. وقال ممد بن إسحاق, عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت ف
 التابوت بصراخ هر, أيقنوا بالنصر, وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق: أخبنا بكار بن عبد ال, أنه سع

وهب بن منبه يقول: السكينة روح من ال تتكلم, إذا اختلفوا ف شيء تكلم, فتخبهم ببيان ما يريدون.
   ـ وقوله }وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون{ قال ابن جرير: أخبنا ابن مثن, حدثنا أبو الوليد,

 حدثنا حاد عن داود بن أب هند, عن عكرمة, عن ابن عباس, ف هذه اَلية }وبقية ما ترك موسى وآل
 هارون{ قال: عصاه, ورضاض اللواح, وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة, وزاد:
 والتوراة. قال أبو صال }وبقية ما ترك آل موسى{ يعن عصا موسى, وعصا هارون, ولوحي من
 التوراة, والن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى, وعصا هارون, وثياب موسى, وثياب هارون,

 ورضاض اللواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله }وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون{,
فقال: منهم من يقول: قفيز من مّن, ورضاض اللواح, ومنهم من يقول: العصا والنعلن.
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   ـ وقوله }تمله اللئكة{ قال ابن جريح: قال ابن عباس: جاءت اللئكة تمل التابوت بي السماء
 والرض حت وضعته بي يدي طالوت والناس ينظرون, قال السدي: أصبح التابوت ف دار طالوت,
 فآمنوا بنبوة شعون, وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق, عن الثوري, عن بعض أشياخه, جاءت به

 اللئكة تسوقه على عجلة على بقرة, وقيل: على بقرتي. وذكر غيه: أن التابوت كان بأريا, وكان
 الشركون لا أخذوه وضعوه ف بيت آلتهم تت صنمهم الكبي فأصبح التابوت على رأس الصنم فانزلوه
 فوضعوه تته, فأصبح كذلك, فسمروه تته, فأصبح الصنم مكسور القوائم, ملقى بعيدا, فعلموا أن هذا
 أمر من ال ل قبل لم به, فأخرجوا التابوت من بلدهم, فوضعوه ف بعض القرى, فاصاب أهلها داء ف

 رقابم, فأمرتم جارية من سب بن إسرائيل أن يردوه إل بن إسرائيل حت يلصوا من هذا الداء,
 فحملوه على بقرتي فسارتا به, ل يقربه أحد إل مات, حت اقتربتا من بلد بن إسرائيل, فكسرتا النيين

 ورجعتا, وجاء بنو إسرائيل فأخذوه, فقيل: إنه تسلمه داود عليه السلم, وإنه لا قام إليهما خجل من
فرحه بذلك, وقيل: شابان منهم, فال أعلم وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطي يقال لا أزدرد.
   وقوله }إن ف ذلك َلية لكم{ أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة, وفيما أمرتكم به من طاعة

طالوت }إن كنتم مؤمني{ أي با ل واليوم اَلخر.

 ** َفَلّما َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل ِإّن الّلَه ُمْبَتِليُكْم ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه َفَلْيَس ِمّني َوَمن ّلْم َيْطَعْمُه َفِإّنُه
 ِمّنَي ِإّل َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدِه َفَشِرُبوْا ِمْنُه ِإّل َقِليًل ّمْنُهْم َفَلّما َجاَوَزُه ُهَو َواّلِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َقاُلوْا َل َطاَقَة
 َلَنا اْلَيْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل اّلِذيَن َيُظّنوَن َأّنُهْم ُمَلُقوْا الّلِه َكم ّمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئٍة َكِثَيًة ِبِإْذِن الّلِه

َوالّلُه َمَع الّصاِبِريَن 
    يقول تعال مبا عن طالوت ملك بن إسرائيل حي خرج ف جنوده, ومن أطاعه من مل بن

 إسرائيل, وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي ثاني ألفا, فال أعلم, أنه قال }إن ال مبتليكم{ أي
 متبكم بنهر, قال ابن عباس وغيه: وهو نر بي الردن وفلسطي, يعن نر الشريعة الشهور, }فمن

 شرب منه فليس من{ أي فل يصحبن اليوم ف هذا الوجه }ومن ل يطعمه فإنه من إل من اغترف غرفة
 بيده{, أي فل بأس عليه, قال ال تعال: } فشربوا منه إل قليل منهم{ قال ابن جريج: قال ابن عباس:

 من اغترف منه بيده روي, ومن شرب منه ل يرو. وكذا رواه السدي عن أب مالك, عن ابن عباس:
 وكذا قال قتادة وابن شوذب, وقال السدي: كان اليش ثاني ألفا, فشرب منه ستة وسبعون ألفا,
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 وتبقى معه أربعة آلف, كذا قال. وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن
 كدام عن أب إسحاق السبيعي عن الباء بن عازب, قال: كنا نتحدث أن أصحاب ممد صلى ال عليه

 وسلم, الذين كانوا يوم بدر ثلثائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر, وما
 جازه معه إل مؤمن, ورواه البخاري عن عبد ال بن رجاء, عن إسرائيل بن يونس, عن أب إسحاق, عن

 جده, عن الباء بنحوه, ولذا قال تعال: } فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ل طاقة لنا اليوم
 بالوت وجنوده{ أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتم, فشجعهم علماؤهم العالون بأن وعد
 ال حق, فإن النصر من عند ال ليس عن كثرة عدد ول عدد. ولذا قالوا} كم من فئة قليلة غلبت فئة

كثية بإذن ال وال مع الصابرين{.

 ** َوَلّما َبَرُزوْا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوْا َرّبَنآ َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرا َوَثّبْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن *
 َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن الّلِه َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآَتاُه الّلُه اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعّلَمُه ِمّما َيَشآُء َوَلْوَل َدْفُع الّلِه الّناَس

 َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت الْرُض َوَلـِكّن الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمَي *  ِتْلَك آَياُت الّلِه َنْتُلوَها َعَلْيَك
ِباْلَحّق َوِإّنَك َلِمَن اْلُمْرَسِلَي 

    أي لا واجه حزب اليان, وهم قليل من أصحاب طالوت, لعدوهم أصحاب جالوت, وهم عدد
 كثي }قالوا ربنا أفرغ علينا صبا{ أي أنزل علينا صبا من عندك }وثبت أقدامنا{ أي ف لقاء العداء,

وجنبنا الفرار والعجز }وانصرنا على القوم الكافرين{.
   قال ال تعال: }فهزموهم بإذن ال{ أي غلبوهم وقهروهم بنصر ال لم }وقتل داود جالوت{ ذكروا

 ف السرائيليات أنه قتله بقلع كان ف يده, رماه به فأصابه فقتله, وكان طالوت قد وعده إن قتل
 جالوت أن يزوجه ابنته, ويشاطره نعمته, ويشركه ف أمره, فوف له ث آل اللك إل دواد عليه السلم مع

 ما منحه ال به من النبوة العظيمة, ولذا قال تعال: }وآتاه ال اللك{ الذي كان بيد طالوت
 }والكمة{ أي النبوة بعد شويل }وعلمه ما يشاء{ أي ما يشاء ال من العلم الذي اختص به صلى ال

 عليه وسلم ث قال تعال: }ولول دفع ال الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض{ أي لول ال يدفع عن
 قوم بآخرين كما دفع عن بن إسرائيل بقاتلة طالوت وشجاعة داود للكوا كما قال تعال: }ولول دفع
 ال الناس بعضهم ببعض لدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم ال كثيا{ اَلية, وقال
 ابن جرير: حدثن أبو حيد المصي أحد بن الغية, حدثنا يي بن سعيد, حدثنا حفص بن سليمان عن
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 ممد بن سوقة, عن وبرة بن عبد الرحن, عن ابن عمر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن
 ال ليدفع بالسلم الصال عن مائة أهل بيت من جيانه البلء« ث قرأ ابن عمر }ولول دفع ال الناس

 بعضهم ببعض لفسدت الرض{ وهذا إسناد ضعيف, فإن يي بن سعيد هذا, هو ابن العطار المصي,
 وهو ضعيف جدا, ث قال ابن جرير: حدثنا أبو حيد المصي, حدثنا يي بن سعيد, حدثنا عثمان بن

 عبد الرحن, عن ممد بن النكدر, عن جابر بن عبد ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:
 »إن ال ليصلح بصلح الرجل السلم ولده, وولد ولده, وأهل دويرته, ودويرات حوله, ول يزالون ف
 حفظ ال عّز وجل, ما دام فيهم« وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضا, وقال أبو بكر بن مردويه:

 حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا علي بن إساعيل بن حاد, أخبنا أحد بن ممد بن يي بن
 سعيد, أخبنا زيد بن الباب, حدثن حاد بن زيد, عن أيوب, عن أب قلبة, عن أب أساء, عن ثوبان
 رفع الديث, قال »ل يزال فيكم سبعة بم تنصرون, وبم تطرون, وبم ترزقون, حت يأت أمر ال«.
 وقال ابن مردويه أيضا: وحدثنا ممد بن أحد, حدثنا ممد بن جرير بن يزيد, حدثنا أبو معاذ نار بن
 معاذ بن عثمان الليثي, عن أب قلبة عن أب الشعث الصنعان, عن عبادة بن الصامت, قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم: »البدال ف أمت ثلثون, بم ترزقون, وبم تطرون, وبم تنصرون« قال قتادة,

إن لرجو أن يكون السن منهم.
   وقوله }ولكن ال ذو فضل على العالي{ أي ذو مّن عليهم ورحة بم, يدفع عنهم ببعضهم بعضا,

وله الكم والكمة والجة على خلقه ف جيع أفعاله وأقواله.
   ث قال تعال: }تلك آيات اللهنتلوها عليك بالق وإنك لن الرسلي{ أي هذه آيات ال الت قصصناها
 عليك من أمر الذين ذكرناهم بالق, أي بالواقع الذي كان عليه المر الطابق لا بأيدي أهل الكتاب من

الق الذي يعلمه علماء بن إسرائيل, }وإنك{ يا ممد }لن الرسلي{ وهذا توكيد وتوطئة للقسم.

 ** ِتْلَك الّرُسُل َفّضْلَنا َبْعَضُهْم َعَلَى َبْعٍض ّمْنُهْم ّمن َكّلَم الّلُه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن
 َمْرَيَم اْلَبّيَناِت َوَأّيْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشآَء الّلُه َما اْقَتَتَل اّلِذيَن ِمن َبْعِدِهم ّمن َبْعِد َما َجآَءْتُهُم اْلَبّيَناُت

َوَلـِكِن اْخَتَلُفوْا َفِمْنُهْم ّمْن آَمَن َوِمْنُهْم ّمن َكَفَر َوَلْو َشآَء الّلُه َما اْقَتَتُلوْا َوَلـِكّن الّلَه َيْفَعُل َما ُيِريُد 
    يب تعال أنه فضل بعض الرسل على بعض, كما قال تعال: }ولقد فضلنا بعض النبيي على بعض

 وآتينا داود زبورا{, وقال ههنا }تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم ال{ يعن موسى
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 وممدا صلى ال عليه وسلم, وكذلك آدم كما ورد به الديث الروي ف صحيح ابن حبان عن أب ذر
 رضي ال عنه }ورفع بعضهم درجات{ كما ثبت ف حديث السراء حي رأى النب صلى ال عليه

 وسلم, النبياء ف السماوات بسب تفاوت منازلم عند ال عز وجل, )فإن قيل( فما المع بي هذه
 اَلية وبي الديث الثابت ف الصحيحي عن أب هريرة, قال استب رجل من السلمي ورجل من

 اليهود, فقال اليهودي ف قسم يقسمه: ل والذي اصطفى موسى على العالي. فرفع السلم يده, فلطم
 با وجه اليهودي, فقال: أي خبيث ؟ وعلى ممد صلى ال عليه وسلم ؟ فجاء اليهودي إل النب صلى
 ال عليه وسلم, فاشتكى على السلم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل تفضلون على النبياء,

 فإن الناس يصعقون يوم القيامة, فأكون أول من يفيق , فأجد موسى باطشا بقائمة العرش, فل أدري
 أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فل تفضلون على النبياء« وف رواية »ل تفضلوا بي النبياء«

 فالواب من وجوه )أحدها( أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل, وف هذا نظر )الثان( أن هذا قاله من
 باب الضم والتواضع, )الثالث( أن هذا ني عن التفضيل ف مثل هذه الال الت تاكموا فيها عند

 التخاصم والتشاجر. )الرابع( ل تفضلوا بجرد اَلراء والعصبية. )الامس( ليس مقام التفضيل إليكم,
وإنا هو إل ال عز وجل, وعليكم النقياد والتسليم له, واليان به.

   وقوله }وآتينا عيسى بن مري البينات{ أي الجج والدلئل القاطعات على صحة ما جاء بن إسرائيل
 به من أنه عبد ال ورسوله إليهم }وأيدناه بروح القدس{ يعن أن ال أيده ببيل عليه السلم, ث قال

 تعال: }ولو شاء ال مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن
 ومنهم من كفر ولو شاء ال ما اقتتلوا{ أي كل ذلك عن قضاء ال وقدره, لذا قالوا }ولكن ال يفعل

ما يريد{.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنَوْا َأْنِفُقوْا ِمّما َرَزْقَناُكم ّمن َقْبِل َأن َيْأِتَي َيْوٌم ّل َبْيٌع ِفيِه َوَل ُخّلٌة َوَل َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن
ُهُم الّظاِلُموَن 

    يأمر تعال عباده بالنفاق ما رزقهم ف سبيله, سبيل الي, ليّدخروا ثواب ذلك عند ربم ومليكهم,
 وليبادروا إل ذلك ف هذه الياة الدنيا, }من قبل أن يأت يوم{ يعن يوم القيامة }ل بيع فيه ول خلة ول
 شفاعة{ أي ل يباع أحد من نفسه ول يفادي بال لو بذل, ولو جاء بلء الرض ذهبا, ول تنفعه خلة
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 أحد, يعن صداقته بل ول نسابته, كما قال }فإذا نفخ ف الصور فل أنساب بينهم يومئٍذ ول يتساءلون{
ول شفاعة: أي ول تنفعهم شفاعة الشافعي.

   وقوله }والكافرون هم الظالون{ مبتدأ مصور ف خبه, أي ول ظال أظلم من واف ال يومئٍذ كافرا,
 وقد روى ابن أب حات عن عطاء بن دينار أنه قال: المد ل الذي قال }والكافرون هم الظالون{ ول

يقل: والظالون هم الكافرون.

 ** الّلُه َل ِإَلـَه ِإّل ُهَو اْلَحّي اْلَقّيوُم َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم ّلُه َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي الْرِض َمن َذا
 اّلِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإّل ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء ّمْن ِعْلِمِه ِإّل ِبَما َشآَء

َوِسَع ُكْرِسّيُه الّسَماَواِت َوالْرَض َوَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلّي اْلَعِظيُم 
    هذه آية الكرسي, ولا شأن عظيم, وقد صح الديث عن رسول ال صلى ال عليه وسلم بأنا أفضل

 آية ف كتاب ال. قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا سفيان, عن سعيد الريري, عن أب
 السليل, عن عبد ال بن رباح, عن أب هو ابن كعب, أن النب صلى ال عليه وسلم, سأله »أي آية ف
 كتاب ال أعظم ؟ قال ال ورسوله أعلم, فرددها مرارا, ث قال: آية الكرسي, قال »ليهنك العلم أبا

 النذر, والذي نفسي بيده, إن لا لسانا وشفتي تقدس اللك عند ساق العرش« وقد رواه مسلم عن أب
 بكر بن أب شيبة, عن عبد العلى بن عبد العلى, عن الريري به, وليس عنده زيادة: والذي نفسي

بيده ال.
   )حديث آخر( عن أب أيضا ف فضل آية الكرسي, قال الافظ أبو يعلى الوصلي: حدثنا أحد بن

 إبراهيم الدورقي, حدثنا مبشر عن الوزاعي, عن يي بن أب كثي, عن عبدة بن أب لبابة, عن عبد ال
 بن أب بن كعب, أن أباه أخبه أنه كان له جرن فيه تر, قال: فكان أب يتعاهده, فوجده ينقص, قال:
 فحرسه ذات ليلة, فإذا هو بدابة شبيه الغلم الحتلم, قال: فسلمت عليه, فرد السلم, قال: فقلت: ما

 أنت ؟ جن أم أنسي ؟ قال: جن. قال: ناولن يدك, قال فناولن يده, فإذا يد كلب وشعر كلب,
 فقلت: هكذا خلق الن . قال: لقد علمت الن ما فيهم أشد من. قلت: فما حلك على ما صنعت ؟
 قال: بلغن أنك رجل تب الصدقة, فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له أب: فما الذي يينا
 منكم ؟ قال: هذه اَلية, آية الكرسي, ث غدا إل النب فأخبه, فقال النب صلى ال عليه وسلم صدق
 البيث« وهكذا رواه الاكم ف مستدركه من حديث أب داود الطيالسي, عن حرب بن شداد, عن
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 يي بن أب كثي, عن الضرمي بن لحق, عن ممد بن عمرو بن أب بن كعب, عن جده به, وقال
الاكم: صحيح السناد, ول يرجاه.

   )طريق آخر( قال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا عثمان بن غياث, قال: سعت أبا السليل,
 قال: كان رجل من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم يدث الناس حت يكثروا عليه, فيصعد على

 سطح بيت, فيحدث الناس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ال: »أي آية ف القرآن أعظم ؟«
 فقال رجل }ال ل إله إل هو الي القيوم{ قال: فوضع يده بي كتفي, فوجدت بردها بي ثديي, أو

قال: فوضع يده بي ثديي فوجدت بردها بي كتفي, وقال: ليهنك العلم يا أبا النذر.
   )حديث آخر( عن السقع البقري. قال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا أبو زيد القرطيسي, حدثنا
 يعقوب بن أب عباد الكي, حدثنا مسلم بن خالد, عن ابن جريج, أخبن عمر بن عطاء أن مول ابن

 السقع رجل صدق, أخبه عن السقع البكري, أنه سعه يقول: إن النب صلى ال عليه وسلم جاءهم ف
 صفة الهاجرين, فسأله إنسان: أي آية ف القرآن أعظم ؟ فقال النب صلى ال عليه وسلم » ال ل إله هو

الي القيوم ل تأخذه سنة ول نوم{ حت انقضت اَلية.
   )حديث آخر( ـ عن أنس ـ قال المام أحد: حدثنا عبد ال بن الارث, حدثن سلمة بن وردان,
 أن أنس بن مالك, حدثه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم سأل رجًل من صحابته, فقال »أي فلن
 هل تزوجت ؟ قال: ل , وليس عندي ما أتزوج به, قال »أوليس معك قل هو ال أحد ؟« قال: بلى,

 قال »ربع القرآن«. قال »أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟« قال: بلى. قال: »ربع القرآن«. أليس
 معك إذا زلزلت ؟« قال: بلى. قال »ربع القرآن« قال »أليس معك إذا جاء نصر ال ؟ قال: بلى. قال

 »ربع القرآن«. قال »أليس معك آية الكرسي ال ل إله إل هو الي القيوم« قال بلى. قال »ربع
القرآن«.

   )حديث آخر( عن أب ذر جندب بن جنادة. قال المام أحد: حدثنا وكيع بن الراح, حدثنا
 السعودي, أنبأن أبو عمر الدمشقي, عن عبيد الشخاش, عن أب ذر رضي ال عنه, قال: أتيت النب
 صلى ال عليه وسلم وهو ف السجد فجلست, فقال »يا أبا ذر, هل صليت ؟« قلت: ل . قال »قم
 فصل«. قال: فقمت فصليت, ث جلست, فقال »يا أبا ذر تعوذ بال من شر شياطي النس والن«.
 قال: قلت: يا رسول ال, أَو للنس شياطي ؟ قال: نعم, قال قلت: يا رسول ال الصلة ؟ قال »خي

 موضوع, من شاء أقل, ومن شاء أكثر« قال: قلت: يا رسول ال فالصوم ؟ قال »فرض مزي وعند ال
 مزيد« قلت: يا رسول ال فالصدقة ؟ قال »أضعاف مضاعفة«. قلت: يا رسول ال, فأيها أفضل ؟ قال:
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 »جهد من مقل, أوسر إل فقي« قلت: يا رسول ال, أي النبياء كان أول ؟ قال: »آدم« قلت: يا
 رسول ال, ونب كان ؟ قال: نعم نب مكلم« قلت: يا رسول ال, كم الرسلون ؟ قال: ثلثائة وبضعة

 عشر جا غفيا«, وقال مرة »وخسة عشر« قلت: يا رسول ال, أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال: »آية
الكرسي } ال ل إله إل هوالي القيوم{ ورواه النسائي.

   )حديث آخر( عن أب أيوب خالد بن زيد النصاري رضي ال عنه وأرضاه. قال المام أحد: حدثنا
 سفيان عن ابن أب ليلى, عن أخيه عبد الرحن بن أب ليلى, عن أب أيوب, أنه كان ف سهوة له,

 وكانت الغول تيء فتأخذ, فشكاها إل النب صلى ال عليه وسلم, فقال »فإذا رأيتها فقل باسم ال,
  فجاء فقال له¹أجيب رسول ال«. قال: فجاءت, فقال لا, فأخذها, فقالت: إن ل أعود, فأرسلها

 النب صلى ال عليه وسلم »ما فعل أسيك« ؟ قال: أخذتا, فقالت: إن ل أعود, فأرسلتها, فقال: إنا
 عائدة, فأخذتا مرتي أو ثلثا كل ذلك تقول: ل أعود, فيقول »إنا عائدة«, فأخذتا, فقالت: أرسلن,

 وأعلمك شيئا تقوله فل يقربك شيء, آية الكرسي, فأتى النب صلى ال عليه وسلم. فأخبه, فقال
 »صدقت وهي كذوب«. ورواه الترمذي ف فضائل القرآن عن بندار عن أب أحد الزبيي به, وقال

حسن غريب. والغول ف لغة العرب: الان إذا تبدى ف الليل.
   وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أب هريرة, فقال ف كتاب فضائل القرآن, وف كتاب الوكالة, وف

 صفة إبليس من صحيحه, قال عثمان بن اليثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن ممد بن سيين, عن أب
 هريرة, قال: وكلن رسول ال صلى ال عليه وسلم بفظ زكاة رمضان, فأتان آت فجعل يثو من

 الطعام, أخذته وقلت: لرفعنك إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال: دعن فإن متاج وعلّي عيال
 ول حاجة شديدة, قال: فخليت عنه فأصبحت, فقال النب صلى ال عليه وسلم »يا أبا هريرة ما فعل

 أسيك البارحة ؟« قال: قلت يا رسول ال, شكا حاجة شديدة وعياًل, فرحته وخليت سبيله, قال »أما
 إنه قد كذبك وسيعود« فعرفت أنه سيعود لقول رسول ال صلى ال عليه وسلم »إنه سيعود« فرصدته,

 فجاء يثو الطعام, فأخذته فقلت: لرفعنك إل رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: دعن فأنا متاج
 وعلّي عيال, ل أعود. فرحته وخليت سبيله, فأصبحت فقال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم, »يا أبا

 هريرة ما فعل أسيك البارحة ؟« قلت: يا رسول ال, شكا حاجة وعياًل, فرحته وخليت سبيله. قال
 »أما أنه قد كذبك وسيعود«, فرصدته الثالثة, فجاء يثو من الطعام, فأخذته فقلت: لرفعنك إل رسول

 ال صلى ال عليه وسلم, وهذا آخر ثلث مرات أنك تزعم أنك ل تعود ث تعود, فقال: دعن أعلمك
 كلمات ينفعك ال با, قلت: وما هي ؟ قال: إذا أويت إل فراشك فاقرأ آية الكرسي } ال ل إله إل
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 هو الي القيوم{ حت تتم اَلية, فإنك لن يزال عليك من ال حافظ, ول يقربك شيطان حت تصبح.
 فخليت سبيله, فأصبحت فقال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما فعل أسيك البارحة ؟« قلت: يا
 رسول ال, زعم أنه يعلمن كلمات ينفعي ال با, فخليت سبيله. قال »وما هي ؟« قال ل: إذا أويت
 إل فراشك, فاقرأ آية الكرسي من أولا حت تتم اَلية } ال ل إله إل هو الي القيوم{ وقال ل: ل
 يزال عليك من ال حافظ ول يقربك شيطان حت تصبح, وكانوا أحرص شيء على الي, فقال النب

 صلى ال عليه وسلم »أما صدقك وهو كذوب, تعلم من تاطب من ثلث ليال يا أبا هريرة ؟« قلت:
 ل . قال »ذاك شيطان«. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الزم, وقد رواه النسائي ف اليوم والليلة عن

 إبراهيم بن يعقوب, عن عثمان بن اليثم, فذكره وقد روي من وجه آخر عن أب هريرة بسياق آخر
 قريب من هذا, فقال الافظ أبو بكر بن مردويه ف تفسيه: حدثنا ممد بن عبد ال بن عمرويه الصفار,

 حدثنا أحد بن زهي بن حرب, أنبأنا مسلم بن إبراهيم, أنبأنا إساعيل بن مسلم العبدي, أنبأنا أبو
 التوكل الناجي, أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة, وكان فيه تر, فذهب يوما ففتح الباب,
 فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف, ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف, ث دخل يوما آخر
 ثالثا, فإذا قد أخذ منه مثل ذلك, فشكا ذلك أبو هريرة إل النب صلى ال عليه وسلم, فقال له النب

 صلى ال عليه وسلم: »تب أن تأخذ صاحبك هذا ؟« قال: نعم. قال »فإذا فتحت الباب فقل سبحان
 من سخرك ممد. فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك ممد فإذا هو قائم بي يديه, قال: يا
 عدو ال, أنت صاحب هذا. قال: نعم, دعن فإن ل أعود, ما كنت آخذا إل لهل بيت من الن
 فقراء, فخلى عنه, ث عاد الثانية, ث الثالثة, فقلت: أليس قد عاهدتن أل تعود ؟ ل أدعك اليوم حت

 أذهب بك إل النب صلى ال عليه وسلم, قال ل تفعل, فإنك إن تدعن علمتك كلمات إذا أنت قلتها,
 ل يقربك أحد من الن صغي ول كبي, ذكر ول أنثى, قال له: لتفعلن ؟ قال: نعم. قال: ما هن ؟ قال
 } ال ل إله إل هو الي القيوم{ قرأ آية الكرسي حت ختمها, فتركه فذهب فلم يعد, فذكر ذلك أبو
 هريرة للنب صلى ال عليه وسلم, فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم »أماعلمت أن ذلك كذلك«

 وقد رواه النسائي عن أحد بن ممد بن عبيد ال, عن شعيب بن حرب, عن إساعيل بن مسلم, عن أب
التوكل, عن أب هريرة به, وقد تقدم لب بن كعب كائنة مثل هذه أيضا, فهذه ثلث وقائع.

   )قصة أخرى( قال أبو عبيد ف كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية, عن أب عاصم الثقفي, عن الشعب,
 عن عبد ال بن مسعود قال: خرج رجل من النس, فلقيه رجل من الن فقال: هل لك أن تصارعن ؟
 فإن صرعتن علمتك آية إذا قرأتا حي تدخل بيتك ل يدخله شيطان, فصارعه فصرعه, فقال: إن أراك
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 ضئيًل شخيتا, كأن ذراعيك ذراعا كلب, أفهكذا أنتم أيهاالن كلكم, أم أنت من بينهم ؟ فقال: إن
 بينهم لضليع, فعاودن فصارعه فصرعه النسي فقال: تقرأ آية الكرسي فإنه ل يقرؤها أحد إذا دخل بيته
 إل خرج الشيطان وله خبخ كخبخ المار, فقيل لبن مسعود: أهو عمر ؟ فقال من عسى أن يكون إل

عمر, قال أبو عبيد: الضئيل النحيف السم, واليخ بالاء العجمة, ويقال بالاء الهملة الضراط.
   )حديث آخر( عن أب هريرة. قال الاكم أبو عبد ال ف مستدركه: حدثنا علي بن حشان, حدثنا

 سفيان حدثنا بشر بن موسى, حدثنا الميدي, حدثنا حكيم بن جبي السدي, عن أب صال, عن أب
 هريرة, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن, ل تقرأ ف بيت

 فيه شيطان إل خرج منه: آية الكرسي«, وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة, عن حكيم بن جبي, ث
 قال: صحيح السناد ول يرجاه, كذا قال, وقد رواه الترمذي من حديث زائدة, ولفظه »لكل شيء
 سنام, وسنام القرآن سورة البقرة, وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي« ث قال: غريب, ل

 نعرفه إل من حديث حكيم بن جبي, وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. )قلت( وكذا ضعفه أحد ويي بن
معي, وغي واحد من الئمة, وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي.

   )حديث آخر( قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن نافع, أخبنا عيسى بن ممد الروزي, أخبنا
 عمر بن ممد البخاري, أخبنا عيسى بن غنجار, عن عبد ال بن كيسان, حدثنا يي, أخبنا بن عقيل,
 عن يي بن يعمر عن ابن عمر, عن عمر بن الطاب: أنه خرج ذات يوم إل الناس وهم ساطات فقال:
 أيكم يبن بأعظم آية ف القرآن. فقال ابن مسعود على البي سقطت, سعت رسول ال صلى ال عليه

وسلم يقول: »أعظم آية ف القرآن }ال ل إله إل هو الي القيوم{.
   )حديث آخر( ف اشتماله على اسم ال العظم قال المام أحد: حدثنا ممد بن بكر, أنبأنا عبد ال
 بن زياد, حدثنا شهر بن حوشب, عن أساء بنت يزيد بن السكن, قالت: سعت رسول ال صلى ال

 عليه وسلم يقول ف هاتي اَليتي }ال ل إله إل هو الي القيوم{ و }أل ال ل إله إل هو الي القيوم{
 »إن فيهما اسم ال العظم« وكذا رواه أبو داود, عن مسدد والترمذي, عن علي بن خشرم وابن
 ماجه, عن أب بكر بن أب شيبة, ثلثتهم عن عيسى بن يونس, عن عبيد ال بن أب زياد به, وقال

الترمذي: حسن صحيح.
   )حديث آخر( ف معن هذا, عن أمامة رضي ال عنه, قال ابن مردويه: أخبنا عبد ال بن ني, أخبنا
 إسحاق بن إبراهيم بن إساعيل, أخبنا هشام بن عمار, أنبأنا الوليد بن مسلم, أخبنا عبد ال بن العلء

 بن زيد, أنه سع القاسم بن عبد الرحن يدث عن أب أمامة يرفعه, قال »اسم ال العظم الذي إذا دعي
508



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 به أجاب ف ثلث: سورة البقرة, وآل عمران وطه« وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة
 و }ال ل إله إل هو الي القيوم{ وف آل عمران }أل ال ل إله إل هو الي القيوم{ وف طه }وعنت

الوجوه للحي القيوم{.
   )حديث آخر( عن أب أمامة ف فضل قراءتا بعد الصلة الكتوبة, قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا ممد
 بن مرز بن مساور الدمي, أخبنا جعفر بن ممد بن السن, أخبنا السي بن بشر بطرسوس, أخبنا
 ممد بن حي, أخبنا ممد بن زياد, عن أب أمامة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من قرأ

 دبر كل صلة مكتوبة آية الكرسي, ل ينعه من دخول النة إل أن يوت« وهكذا رواه النسائي ف اليوم
 والليلة, عن السي بن بشر به, وأخرجه ابن حبان ف صحيحه, من حديث ممد بن حي وهو

 المصي, من رجال البخاري أيضا, فهو إسناد على شرط البخاري, وقد زعم أبو الفرج بن الوزي,
 أنه حديث موضوع, وال أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث علي والغية بن شعبة وجابر بن عبد

 ال, نو هذا الديث, ولكن ف إسناد كل منهما ضعف. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا ممد بن السن
 بن زياد القري, أخبنا يي بن درستويه الروزي, أخبنا زياد بن إبراهيم, أخبنا أبو حزة السكري,

 عن الثن, عن قتادة, عن السن, عن أب موسى الشعري, عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »أوحى
 ال إل موسى بن عمران عليه السلم أن اقرأ آية الكرسي ف دبر كل صلة مكتوبة, فإنه من يقرؤها ف
 دبر كل صلة مكتوبة, أجعل له قلب الشاكرين, ولسان الذاكرين, وثواب النبيي, وأعمال الصديقي,
 ول يواظب على ذلك إل نب أو صديق أو عبد امتحنت قلبه لليان, أو أريد قتله ف سبيل ال« وهذا

حديث منكر جدا.
   )حديث آخر( ف أنا تفظ من قرأها ف أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يي

 بن الغية أبو سلمة الخزومي الدين, أخبنا ابن أب فديك. عن عبد الرحن الليكي, عن زرارة بن
 مصعب, عن أب سلمة, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من قرأ: }حم{
 الؤمن إل }إليه الصي{ وآية الكرسي, حي يصبح, حفظ بما حت يسي, ومن قرأها حي يسي

 حفظ بما حت يصبح« ث قال: هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض أهل العلم ف عبد الرحن بن أب
بكر بن أب مليكة الليكي, من قبل حفظه.

   وقد ورد ف فضلها أحاديث أخر, تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث علي ف
 قراءتا عند الجامة, إنا تقوم مقام حجامتي. وحديث أب هريرة ف كتابتها ف اليد اليسرى بالزعفران

سبع مرات, وتلحس للحفظ وعدم النسيان, أوردها ابن مردويه, وغي ذلك.
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وهذه اَلية مشتملة على عشر جل مستقلة
   فقوله }ال ل إله إل هو{ إخبار بأنه التفرد باللية لميع اللئق }الي القيوم{ أي الي ف نفسه

 الذي ل يوت أبدا, القيم لغيه. وكان عمر يقرأ القيام, فجميع الوجودات مفتقرة إليه, وهو غن عنها,
 ل قوام لا بدون أمره, كقوله }ومن آياته أن تقوم السماء والرض بأمره{ وقوله }ل تأخذه سنة ول
 نوم{ أي ليعتريه نقص ول غفلة ول ذهول عن خلقه, بل هو قائم على كل نفس با كسبت, شهيد

 على كل شيء, ل يغيب عنه شيء, ول يفى عليه خافية, ومن تام القيومية أنه ل يعتريه سنة ول نوم,
 فقوله }ل تأخذه{ أي ل تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس, ولذا قال: ول نوم لنه أقوى من السنة. وف
 الصحيح عن أب موسَى, قال: قام فينا رسول ال صلى ال عليه وسلم بأربع كلمات, فقال »إن ال ل

 ينام, ول ينبغي له أن ينام, يفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل, وعمل الليل قبل
 عمل النهار, حجابه النور أو النار, لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه«

 وقال عبد الرزاق: أخبنا معمر, أخبن الكم بن أبان, عن عكرمة مول ابن عباس ف قوله }ل تأخذه
 سنة ول نوم{ أن موسى عليه السلم سأل اللئكة: هل ينام ال عز وجل ؟ فأوحى ال تعال إل اللئكة
 وأمرهم أن يؤرقوه ثلثا, فل يتركوه ينام, ففعلوا, ث أعطوه قارورتي فأمسكهما, ث تركوه وحذروه أن

 يكسرها, قال: فجعل ينعس وها ف يده, وف كل يد واحدة, قال: فجعل ينعس وينبه, وينعس وينبه,
 حت نعس نعسة, فضرب إحداها بالخرى فكسرها, قال معمر: إنا هو مثل ضربه ال عز وجل, يقول

 فكذلك السموات والرض ف يده, وهكذا رواه ابن جرير, عن السن بن يي, عن عبد الرزاق
 فذكره, وهو من أخبار بن إسرائيل, وهو ما يعلم أن موسى عليه السلم ل يفى عليه مثل هذا من أمر
 ال عز وجل, وأنه منه عنه, وأغرب من هذا كله الديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أب
 إسرائيل. حدثنا هشام بن يوسف, عن أمية بن شبل, عن الكم بن أبان, عن عكرمة, عن أب عكرمة

 عن أب هريرة, قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يكي عن موسى عليه السلم على النب, قال
 »وقع ف نفس موسى: هل ينام ال ؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلثا, ث أعطاه قارورتي ف كل يد

 قارورة, وأمره أن يتفظ بما قال: فجعل ينام, وكادت يداه تلتقيان, فيستيقظ فيحبس إحداها على
 الخرى, حت نام نومة, فاصطفقت يداه, فانكسرت القارورتان, ـ قال ـ ضرب ال عز وجل مثًل,
 أن ال لو كان ينام ل تستمسك السماء والرض« وهذا حديث غريب جدا, والظهر أنه إسرائيلي ل
 مرفوع, وال أعلم. وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن القاسم بن عطية, حدثنا أحد بن عبد الرحن
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 الدشتكي, حدثن أب عن أبيه, حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أب الغية, عن سعيد بن جبي,
 عن ابن عباس, أن بن إسرائيل قالوا: يا موسى, هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا ال, فناداه ربه عز وجل يا
 موسى, سألوك هل ينام ربك, فخذ زجاجتي ف يديك, فقم الليلة, ففعل موسى, فلما ذهب من الليل

 ثلث نعس, فوقع لركبتيه, ث انتعش فضبطهما, حت إذا كان آخر الليل نعس, فسقطت الزجاجتان
 فانكسرتا, فقال: يا موسى, لو كنت أنام لسقطت السموات والرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان

ف يديك. فأنزل ال عز وجل على نبيه صلى ال عليه وسلم آية الكرسي.
   وقوله }له ما ف السموات وما ف الرض{ إخبار بأن الميع عبيده وف ملكه, وتت قهره وسلطانه,
 كقوله }إن كل من ف السموات والرض إل آتى الرحن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم

آتيه يوم القيامة فردا{.
   وقوله }من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه{ كقوله }وكم من ملك ف السموات ل تغن شفاعتهم شيئا

 إل من بعد أن يأذن ال لن يشاء ويرضى{ وكقوله }ول يشفعون إل لن ارتضى{ وهذا من عظمته
 وجلله وكبيائه عز وجل, أنه ل يتجاسر أحد على أن يشفع لحد عنده إل بإذنه له ف الشفاعة, كما

 ف حديث الشفاعة: »آت تت العرش فأخر ساجدا, فيدعن ما شاء ال أن يدعن. ث يقال: ارفع رأسك
وقل تسمع واشفع تشفع ـ قال ـ فيحد ل حدا فأدخلهم النة«.

   وقوله: }يعلم ما بي أيديهم وما خلفهم{ دليل على إحاطة علمه بميع الكائنات, ماضيها وحاضرها
 ومستقبلها, كقوله إخبارا عن اللئكة }وما نتنل إل بأمر ربك له ما بي أيدينا وما خلفنا, وما بي

ذلك, وما كان ربك نسيا{.
   وقوله: }ول ييطون بشيء من علمه إل با شاء{ أي ل يطلع أحد من علم ال على شيء إل با

 أعلمه ال عز وجل وأطلعه عليه. ويتمل أن يكون الراد ل يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته, إل
با أطلعهم ال عليه, كقوله: }ول ييطون به علما{.

   وقوله: }وسع كرسيه السموات والرض{, قال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا ابن
 إدريس عن مطرف بن طريف, عن جعفر بن أب الغية, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, ف قوله:
 }وسع كرسيه السموات والرض{ قال: علمه, وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد ال بن إدريس

 وهشيم, كلها عن مطرف بن طريف به, قال ابن أب حات: وروي عن سعيد بن جبي مثله, ث قال ابن
 جرير: وقال آخرون الكرسي موضع القدمي, ث رواه عن أب موسى والسدي والضحاك ومسلم البطي.

 وقال شجاع بن ملد ف تفسيه: أخبنا أبو عاصم, عن سفيان, عن عمار الذهب, عن مسلم البطي,
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 عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: سئل النب صلى ال عليه وسلم عن قول ال عز وجل }وسع
 كرسيه السموات والرض{ ؟ قال »كرسيه موضع قدميه والعرش ل يقدر قدره إل ال عز وجل« كذا
 أورد هذا الديث الافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن ملد الفلس, فذكره وهو غلط, وقد

 رواه وكيع ف تفسيه, حدثنا سفيان عن عمار الذهب, عن مسلم البطي, عن سعيد بن جبي, عن ابن
 عباس, قال: الكرسي موضع القدمي, والعرش ل يقدر أحد قدره. وقد رواه الاكم ف مستدركه عن

 أب العباس ممد بن أحد الحبوب, عن ممد بن معاذ, عن أب عاصم, عن سفيان, وهو الثوري بإسناده
 عن ابن عباس موقوفا مثله, وقال: صحيح على شرط الشيخي, ول يرجاه. وقد رواه ابن مردويه من
 طريق الاكم بن ظهي الغزاري الكوف, وهو متروك عن السدي, عن أبيه, عن أب هريرة, مرفوعا ول
 يصح أيضا. وقال السدي, عن أب مالك: الكرسي تت العرش: وقال السدي: السموات والرض ف

 جوف الكرسي, والكرسي بي يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السموات السبع
 والرضي السبع, بسطن ث وصلن بعضهن إل بعض, ما كن ف سعة الكرسي إل بنلة اللقة ف الفازة,

 ورواه ابن جرير وابن أب حات, وقال ابن جرير: حدثن يونس, أخبن ابن وهب قال: قال ابن زيد:
 حدثن أب قال: قال رسول ال »ما السموات السبع ف الكرسي إل كدراهم سبعة ألقيت ف ترس«

 قال: وقال أبو ذر: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »ما الكرسي ف العرش إل كحلقة من
حديد ألقيت بي ظهران فلة من الرض«.

   وقال أبو بكر بن مردويه: أخبنا سليمان بن أحد, أخبنا عبد ال بن وهيب القري, أخبنا ممد بن
 أب السري العسقلن, أخبنا ممد بن عبد ال التميمي, عن القاسم بن ممد الثقفي, عن أب إدريس
 الولن, عن أب ذر الغفاري, أنه سأل النب صلى ال عليه وسلم عن الكرسي, فقال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم: »والذي نفسي بيده ما السموات السبع والرضون السبع عند الكرسي, إل كحلقة
 ملقاة بأرض فلة, وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلة على تلك اللقة«, وقال الافظ أبو

 يعلى الوصلي ف مسنده. حدثنا زهي, حدثنا ابن أب بكر, حدثنا إسرائيل, عن أب إسحاق, عن عبد ال
 بن خليفة, عن عمر رضي ال عنه, قال: أتت امرأة إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالت: ادع ال

 أن يدخلن النة, قال: فعظم الرب تبارك وتعال, وقال: »إن كرسيه وسع السموات والرض وإن له
 أطيطا كأطيط الرحل الديد من ثقله« وقد رواه الافظ البزار ف مسنده الشهور وعبد بن حيد وابن

 جرير ف تفسييهما, والطبان وابن أب عاصم ف كتاب السنة لما, والافظ الضياء ف كتابه الختار من
 حديث أب إسحاق السبيعي, عن عبد ال بن خليفة, وليس بذاك الشهور, وف ساعه من عمر نظر. ث
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 منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا, ومنهم من يرويه عنه مرسًل, ومنهم من يزيد ف متنه زيادة غريبة,
 ومنهم من يذفها. وأغرب من هذا حديث جبي بن مطعم ف صفة العرش كما رواه أبو داود ف كتابه

 السنة من سننه,وال أعلم. وقد روى ابن مردويه وغيه أحاديث عن بريدة وجابر وغيها ف وضع
 الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء, والظاهر أن ذلك غي الذكور ف هذه اَلية, وقد زعم بعض

 التكلمي على علم اليئة من السلميي, إن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن, وهو فلك الثوابت الذي
 فوقه الفلك التاسع, وهو الفلك الثي ويقال له الطلس, وقد رد ذلك عليهم آخرون وروى ابن جرير

 من طريق جويب عن السن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش, والصحيح أن الكرسي غي
 العرش, والعرش أكب منه, كما دلت على ذلك اَلثار والخبار, وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد

ال بن خليفة عن عمر ف ذلك, وعندي ف صحته نظر, وال أعلم.
   وقوله: }ول يؤده حفظهما{ أي ل يثقله ول يكرثه حفظ السموات والرض, ومن فيهما, ومن
 بينهما, بل ذلك سهل عليه, يسي لديه, وهو القائم على كل نفس با كسبت, الرقيب على جيع

 الشياء, فل يعزب عنه شيء ول يغيب عنه شيء, والشياء كلها حقية بي يديه, الذي ل يسأل عما
 يفعل وهم يسألون, وهو القاهر لكل شيء, السيب على كل شيء, الرقيب العلي العظيم, ل إله غيه,
 ول رب سواه, فقوله: }وهو العلي العظيم{ كقوله: }وهو الكبي التعال{ وهذه اَليات وما ف معناها

 من الحاديث الصحاح الجود فيها طريقة السلف الصال, أمروها كما جاءت من غي تكييف ول
تشبيه.

 ** َل ِإْكَراَه ِفي الّديِن َقد ّتَبّيَن الّرْشُد ِمَن اْلَغّي َفَمْن َيْكُفْر ِبالّطاُغوِت َوْيْؤِمن ِبالّلِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة
اْلُوْثَقَى َل انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم 

    يقول تعال: }ل إكراه ف الدين{ أي ل تكرهوا أحدا على الدخول ف دين السلم, فإنه بّين
 واضح, جلي دلئله وبراهينه, ل يتاج إل أن يكره أحد على الدخول فيه, بل من هداه ال للسلم,
 وشرح صدره, ونور بصيته, دخل فيه علي بينة, ومن أعمى ال قلبه وختم على سعه وبصره, فإنه ل

 يفيده الدخول ف الدين مكرها مقسورا, وقد ذكروا أن سبب نزول هذه اَلية ف قوم من النصار, وإن
 كان حكمها عاما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن أب عدي, عن شعبة, عن أب بشر, عن

 سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: كانت الرأة تكون مقلة, فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن
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 توده, فلما أجليت بنو النضي, كان فيهم من أبناء النصار, فقالوا: ل ندع أبناءنا, فأنزل ال عز وجل
 }ل إكراه ف الدين قد تبي الرشد من الغي{, وقد رواه أبو داود والنسائي جيعا عن بندار به, ومن

 وجوه أخر عن شعبة به نوه. وقد رواه ابن أب حات وابن حبان ف صحيحه من حديث شعبة به,
 وهكذا ذكر ماهد وسعيد بن جبي والشعب والسن البصري وغيهم, أنا نزلت ف ذلك. وقال ممد

 بن إسحاق, عن ممد بن أب ممد الرشي مول زيد بن ثابت, عن عكرمة أو عن سعيد, عن ابن عباس
 قوله: }ل إكراه ف الدين{ قال: نزلت ف رجل من النصار من بن سال بن عوف, يقال له الصين,

 كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجًل مسلما, فقال للنب صلى ال عليه وسلم: أل استكرههما, فإنما
 قد أبيا إل النصرانية, فأنزل ال فيه ذلك, رواه ابن جرير. وروى السدي نو ذلك, وزاد: وكانا قد
 تنصرا على يدي تار قدموا من الشام يملون زيتا, فلما عزما على الذهاب معهم, أراد أبوها أن

 يستكرههما, وطلب من رسول ال صلى ال عليه وسلم أن يبعث ف آثارها, فنلت هذه اَلية, وقال
 ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا عمرو بن عوف, أخبنا شريك عن أب هلل عن أسق, قال: كنت ف
 دينهم ملوكا نصرانيا لعمر بن الطاب, فكان يعرض علي السلم, فآب, فيقول }ل إكراه ف الدين{

 ويقول: يا أسق, لو أسلمت ل ستعنا بك على بعض أمور السلمي, وقد ذهب طائفة كثية من العلماء,
 أن هذه ممولة على أهل الكتاب, ومن دخل ف دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الزية, وقال

 آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال, وإنه يب أن يدعى جيع المم إل الدخول ف الدين النيف, دين
 السلم, فإن أب أحد منهم الدخول فيه, ول ينقد له أو يبذل الزية, قوتل حت يقتل, وهذامعن

 الكراه, قال ال تعال }ستدعون إل قوم أول بأس شديد تقاتلونم أو يسلمون{ وقال تعال: }يا أيها
 النب جاهد الكفار والنافقي واغلظ عليهم{ وقال تعال: }يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من

 الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن ال مع التقي{ وف الصحيح »عجب ربك من قوم يقادون إل
 النة ف السلسل« يعن السارى الذين يقدم بم بلد السلم ف الوثائق والغلل والقيود والكبال, ث

 بعد ذلك يسلمون, وتصلح أعمالم وسرائرهم فيكونون من أهل النة. فأما الديث الذي رواه المام
 أحد: حدثنا يي عن حيد عن أنس, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لرجل »أسلم«, قال: إن
 أجدن كارها, قال: »وإن كنت كارها« فإنه ثلثي صحيح, ولكن ليس من هذا القبيل, فإنه ل يكرهه
 النب صلى ال عليه وسلم على السلم, بل دعاه إليه, فأخبه أن نفسه ليست قابلة له, بل هي كارهة,

فقال له: أسلم وإن كنت كارها, فإن ال سيزقك حسن النية والخلص.
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   وقوله: }فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لا وال سيع
 عليم{ أي من خلع النداد والوثان, وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون ال, ووحد

 ال فعبده وحده, وشهد أنه ل إله إل هو }فقد استمسك بالعروة الوثقى{ أي فقد ثبت ف أمره,
 واستقام على الطريق الثلى, والصراط الستقيم, قال أبو قاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي, حدثنا

 أبو الحوص سلم بن سليم, عن أب إسحاق عن حسان, هو ابن قائد العبسي قال: قال عمر رضي ال
 عنه: إن البت السحر, والطاغوت الشيطان, وإن الشجاعة والب غرائز تكون ف الرجال, يقاتل

 الشجاع عمن ل يعرف, ويفر البان من أمه, وإن كرم الرجل دينه, وحسبه خلقه, وإن كان فارسيا أو
 نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أب حات من حديث الثوري, عن أب إسحاق عن حسان بن قائد

 العبسي عن عمر, فذكره, ومعن قوله ف الطاغوت: إنه الشيطان, قوي جدا, فإنه يشمل كل شر كان
عليه أهل الاهلية من عبادة الوثان والتحاكم إليها, والستنصار با.

   وقوله: }فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لا{ أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب,
 وشبه ذلك بالعروة القوية الت ل تنفصم, هي ف نفسها مكمة مبمة قوية وربطها قوي شديد, ولذا

 قال }فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لا{ اَلية, قال ماهد: العروة الوثقى يعن اليان, وقال
 السدي: هو السلم, وقال سعيد بن جبي والضحاك: يعن ل إله إل ال, وعن أنس بن مالك: العروة

 الوثقى القرآن. وعن سال بن أب العد قال: هو الب ف ال, والبغض ف ال, وكل هذه القوال
 صحيحة, ول تناف بينها. وقال معاذ بن جبل ف قوله: }ل انفصام لا{ دون دخول النة, وقال ماهد

 وسعيد بن جبي }فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لا{ ث قرأ }إن ال ل يغي ما بقوم حت
 يغيوا ما بأنفسهم{ وقال المام أحد: حدثنا إسحاق بن يوسف, حدثنا ابن عوف عن ممد بن قيس

 بن عباد, قال: كنت ف السجد, فجاء رجل ف وجهه أثر من خشوع, فصلى ركعتي أوجز فيهما,
 فقال القوم: هذا رجل من أهل النة, فلما خرج اتبعته حت دخل منله, فدخلت معه فحدثته, فلما

 استأنس, قلت له: إن القوم لا دخلت السجد, قالوا: كذا وكذا, قال: سبحان ال, ما ينبغي لحد أن
 يقول مال يعلم, وسأحدثك ل, إن رأيت رؤيا على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم, قصصتها
 عليه, رأيت كأن ف روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتا وسعتها ـ وف وسطها عمود
 حديد أسفله ف الرض وأعله ف السماء, ف أعلى عروة, فقيل ل اصعد عليه, فقلت: ل أستطيع,

 فجاءن منصف ـ قال ابن عون هو الوصيف ـ فرفع ثياب من خلفي, فقال: اصعد, فصعدت حت
 أخذت بالعروة, فقال: استمسك بالعروة, فاستيقظت وإنا لفي يدي, فأتيت رسول ال صلى ال عليه
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 وسلم, فقصصتها عليه فقال »أما الروضة, فروضة السلم, وأما العمود فعمود السلم, وأما العروة
 فهي العروة الوثقى, أنت على السلم حت توت« قال: وهو عبد ال بن سلم. أخرجاه ف الصحيحي

من حديث عبد ال بن عون, فقمت إليه. وأخرجه البخاري من وجه آخر, عن ممد بن سيين به.
   )طريق أخرى وسياق آخر( قال المام أحد: أنبأنا حسن بن موسى وعثمان, قال: أنبأنا حاد بن

 سلمة, عن عاصم بن بدلة, عن السيب بن رافع, عن خرشة بن الر, قال قدمت الدينة فجلست إل
 مشيخة ف مسجد النب صلى ال عليه وسلم, فجاء شيخ يتوكأ على عصا له, فقال القوم: من سره أن
 ينظر إل رجل من أهل النة, فلينظر إل هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتي, فقلت له: قال بعض
 القوم: كذا وكذا, فقال: النة ل, يدخلها من يشاء, وإن رأيت على عهد رسول ال صلى ال عليه

 وسلم رؤيا: كأن رجًل أتان فقال: انطلق, فذهبت معه فسلك ب منهجا عظيما, فعرضت ل طريق عن
 يساري, فأردت أن أسلكها, فقال: إنك لست من أهلها, ث عرضت ل طريق عن يين, فسلكتها حت

 انتهيت إل جبل زلق, فأخذ بيدي فزجل ب حت أخذت بالعروة, فقال: استمسك, فقلت: نعم, فضرب
 العمود برجله, فاستمسك بالعروة, فقصصتها على رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال »رأيت خيا,
 أما النهج العظيم فالحشر, وأما الطريق الت عرضت عن يسارك فطريق أهل النار, ولست من أهلها,

 وأما الطريق الت عرضت عن يينك فطريق أهل النة, وأما البل الزلق فمنل الشهداء, وأما العروة الت
 استمسكت با فعروة السلم, فاستمسك با حت توت« قال: فإنا أرجو أن أكون من أهل النة, قال:

 وإذا هو عبد ال بن سلم, وهكذا رواه النسائي عن أحد بن سليمان عن عفان, وابن ماجه عن أب
 شيبة عن السن بن موسى الشيب, كلها عن حاد بن سلمة به نوه, وأخرجه مسلم ف صحيحه من

حديث العمش, عن سليمان بن مسهر, عن خرشة بن الر الفزاري به.

 ** الّلُه َوِلّي اّلِذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهْم ّمَن الّظُلَماِت ِإَلى الّنوِر َواّلِذيَن َكَفُرَوْا َأْوِلَيآُؤُهُم الّطاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم
ّمَن الّنوِر ِإَلى الّظُلَماِت ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

    يب تعال أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلم, فيخرج عباده الؤمني من ظلمات الكفر والشك
 والريب إل نور الق الواضح اللي البي السهل الني, وأن الكافرين إنا وليهم الشيطان, يزين لم ما

 هم فيه من الهالت والضللت, ويرجونم وييدون بم عن طريق الق إل الكفر والفك }أولئك
 أصحاب النار هم فيها خالدون{ ولذا وحد تعال لفظ النور, وجع الظلمات, لن الق واحد والكفر
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 أجناس كثية ولكنها باطلة, كما قال }وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, ول تتبعوا السبل فتفرق بكم
 عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون{ وقال تعال }وجعل الظلمات والنور{ وقال تعال: }عن
 اليمي والشمآئل{ إل غي ذلك من اَليات الت ف لفظها إشعار بتفرد الق وانتشار الباطل وتفرده

 وتشعبه. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا علي بن ميسرة, حدثنا عبد العزيز بن أب عثمان, عن
 موسى بن عبيدة, عن أيوب بن خالد, قال: يبعث أهل الهواء, أو قال: تبعث أهل الفت, فمن كان

 هواه اليان, كانت فتنته بيضاء مضيئة, ومن كان هواه الكفر, كانت فتنته سوداء مظلمة, ث قرأ هذه
 اَلية }ال ول الذي آمنوا يرجهم من الظلمات إل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يرجونم

من النور إل الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{.

 ** َأَلْم َتَر ِإَلى اّلِذي َحآّج ِإْبَراِهيَم ِفي ِرّبِه َأْن آَتاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرّبَي اّلِذي ُيْحِيـي َوُيِميُت
 َقاَل َأَنا ُأْحِيـي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإّن الّلَه َيْأِتي ِبالّشْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت

اّلِذي َكَفَر َوالّلُه َل َيْهِدي اْلَقْوَم الّظاِلِمَي 
    هذا الذي حاج إبراهيم ف ربه هو ملك بابل نرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال نرود

 بن فال بن عبار بن شال بن أرفخشذ بن سام بن نوح, والول قول ماهد وغيه, قال ماهد: وملك
 الدنيا مشارقها ومغاربا أربعة: مؤمنان وكافران, فالؤمنان سليمان بن داود, وذو القرني, والكافران:

 نرود وبتنصر, وال أعلم. ومعن قوله: }أل تر{ أي بقلبك يا ممد }إل الذي حاج إبراهيم ف ربه{,
 أي وجود ربه, وذلك أنه أنكر أن يكون ث إله غيه, كما قال بعده فرعون للئه }ما علمت لكم من إله
 غيي{. وما حله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والعاندة الشديدة, إل تبه, وطول مدته ف اللك,

 وذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة سنة ف ملكه, ولذا قال: }أن آتاه ال اللك{ وكان طلب من
 إبراهيم دليًل, على وجود الرب الذي يدعو إليه, فقال إبراهيم }رب الذي ييي وييت{ أي إنا الدليل
 على وجوده, حدوث هذه الشياء, الشاهدة بعد عدمها, وعدمها بعد وجودها, وهذا دليل على وجود

 الفاعل الختار, ضرورة, لنا ل تدث بنفسها, فل بد لا من موجد أوجدها, وهو الرب الذي أدعو
 إل عبادته وحده ل شريك له. فعند ذلك قال الحاج ـ وهو النمرود ـ }أنا أحيي وأميت{. قال

 قتادة وممد بن إسحاق والسدي, وغي واحد: وذلك أن أوتى بالرجلي, قد استحقا القتل فآمر بقتل
 أحدها ـ فيقتل, وآمر بالعفو عن اَلخر فل يقتل, فذلك معن الحياء والماتة ـ والظاهر وال أعلم
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 ـ أنه ما أراد هذا لنه ليس جوابا لا قال إبراهيم, ول ف معناه لنه غي مانع لوجود الصانع, وإنا أراد
 أن يدعي لنفسه هذا القام عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك, وأنه هو الذي ييي وييت, كما

 اقتدى به فرعون ف قوله }ما علمت لكم من إله غيي{ ولذا قال له إبراهيم, لا ادعى هذه الكابرة:
 }فإن ال يأت بالشمس من الشرق فأت با من الغرب{ أي إذا كنت كما تدعي من أنك تيي وتيت,

 فالذي ييي وييت هو الذي يتصرف ف الوجود ف خلق ذواته وتسخي كواكبه وحركاته, فهذه
 الشمس تبدو كل يوم من الشرق, فإن كنت إلا كما ادعيت تيي وتيت, فأت با من الغرب ؟ فلما

 علم عجزه وانقطاعه وأنه ل يقدر على الكابرة ف هذا القام, بت, أي أخرس, فل يتكلم, وقامت عليه
 الجة, قال ال تعال: }وال ل يهدي القوم الظالي{ أي ل يلهمهم حجة ول برهانا, بل حجتهم
 داحضة عند ربم, وعليهم غضب, ولم عذاب شديد, وهذا التنيل على هذا العن أحسن ما ذكره
 كثي من النطقيي, إن عدول إبراهيم عن القام الول إل القام الثان انتقال من دليل إل أوضح منه,
 ومنهم من قد يطلق عبارة رويًة ترديه وليس كما قالوه, بل القام الول يكون كالقدمة للثان, ويبي

 بطلن ما ادعاه نرود ف الول والثان, ول المد والنة. وقد ذكر السدي أن هذه الناظرة. كانت بي
 إبراهيم ونرود بعد خروج إبراهيم من النار, ول يكن اجتمع باللك إل ف ذلك اليوم فجرت بينهما هذه
 الناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر, عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون
 إليه للمية, فوفد إبراهيم ف جلة من وفد للمية, فكان بينهما هذه الناظرة, ول يعط إبراهيم من الطعام
 كما أعطى الناس, بل خرج وليس معه شيء من الطعام, فلما قرب من أهله, عمد إل كثيب من التراب

 فمل منه عدليه, وقال: أشغل أهلي عن إذا قدمت عليهم, فلما قدم وضع رحاله, وجاء فاتكأ فنام,
 فقامت امرأته سارة إل العدلي فوجدتما مَلني طعاما طيبا, فعملت طعاما, فلما استيقظ إبراهيم وجد
 الذي قد أصلحوه, فقال: أن لك هذا ؟ قالت: من الذي جئت به, فعلم أنه رزق رزقهم ال عز وجل.
 قال زيد بن أسلم: وبعث ال إل ذلك اللك البار ملكا, يأمره باليان بال, فأب عليه, ث دعاه الثانية

 فأب ث الثالثة فأب, وقال: اجع جوعك وأجع جوعي, فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع
 الشمس, وأرسل ال عليهم بابا من البعوض بيث ل يروا عي الشمس, وسلطها ال عليهم فأكلت

 لومهم ودماءهم, وتركتهم عظاما بادية, ودخلت واحدة منها ف منخري اللك, فمكثت ف منخري
اللك أربعمائة سنة, عذبه ال با, فكان يضرب برأسه بالرازب ف هذه الدة, حت أهلكه ال با.
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 ** َأْو َكاّلِذي َمّر َعَلَى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلَى ُعُروِشَها َقاَل َأّنَى ُيْحِيـي َهـِذِه الّلُه َبْعَد َمْوِتَها َفَأَماَتُه الّلُه
 ِمَئَة َعاٍم ُثّم َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْوما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل ّلِبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفاْنُظْر ِإَلَى َطَعاِمَك

 َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسّنْه َواْنُظْر ِإَلَى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك آَيًة ِللّناِس َواْنُظْر ِإَلى الِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ُثّم َنْكُسوَها
َلْحما َفَلّما َتَبّيَن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأّن الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر 

    تقدم قوله تعال: }أل تر إل الذين حاج إبراهيم ف ربه{ وهو ف قوة قوله: هل رأيت مثل الذي
 حاج إبراهيم ف ربه, ولذا عطف عليه بقوله }أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها{

 اختلفوا ف هذا الار من هو, فروى ابن أب حات, عن عصام بن رواد, عن آدم بن أب إياس, عن
 إسرائيل, عن أب إسحاق, عن ناجية بن كعب, عن علي بن أب طالب, أنه قال: هو عزير. ورواه ابن

 جرير عن ناجية نفسه, وحكاه ابن جرير وابن أب حات عن ابن عباس والسن وقتادة والسدي وسليمان
 بن بريدة, وهذا القول هو الشهور وقال وهب بن منبه وعبد ال بن عبيد, هو أرميا بن حلقيا. قال ممد
 بن إسحاق, عمن ل يتهم عن وهب بن منبه, أنه قال: هو اسم الضر عليه السلم. وقال ابن أب حات:

 حدثنا أب قال: سعت سليمان بن ممد اليساري الاري من أهل الاري ابن عم مطرف, قال سعت
 سلمان يقول: إن رجًل من أهل الشام يقول: إن الذي أماته ال مائة عام ث بعثه اسه حزقيل بن بوار.
 وقال ماهد بن جب: هو رجل من بن إسرائيل, وأما القرية فالشهور أنا بيت القدس, مر عليها بعد

تريب بتنصر لا وقتل أهلها }وهي خاوية{ أي ليس فيها أحد, من قولم خوت الدار توي خويا.
   ـ و قوله }على عروشها{ أي ساقطة سقوفها وجدرانا على عرصاتا, فوقف متفكرا فيما آل أمرها
 إليه بعد العمارة العظيمة, وقال }أن يي هذه ال بعد موتا ؟{ وذلك لا رآى من دثورها وشدة خرابا
 وبعدها عن العود إل ما كانت عليه, قال ال تعال: }فأماته ال مائة عام ث بعثه{ قال: وعمرت البلد
 بعد مضي سبعي سنة من موته, وتكامل ساكنوها, وتراجع بنو إسرائيل إليها, فلما بعثه ال عز وجل
 بعد موته, كان أول شيء أحيا ال فيه عينيه لينظر بما إل صنع ال فيه: كيف يي بدنه, فلما استقل

 سويا )قال( ال له, أي بواسطة اللك: }كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم{ قال: وذلك أنه مات
 أول النهار, ث بعثه ال ف آخر النهار, فلما رأى الشمس باقية ظن أنا شس ذلك اليوم, فقال }أو بعض

 يوم, قال بل لبثت مائة عام فانظر إل طعامك وشرابك ل يتسنه{ وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب
 وتي وعصي, فوجده كما تقدم ل يتغي منه شيء, ل العصي استحال, ول التي حض ول أنت, ول

 العنب نقص }وانظر إل حارك{ أي كيف يييه ال عز وجل, وأنت تنظر }ولنجعلك آية للناس{ أي
 دليًل على العاد }وانظر إل العظام كيف ننشزها{ أي نرفعها, فيكب بعضها على بعض. وقد روى
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 الاكم ف مستدركه من حديث نافع بن أب نعيم عن إساعيل بن حكيم, عن خارجة بن زيد بن ثابت,
 عن أبيه, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ: }كيف ننشزها{ بالزاي ث قال: صحيح السناد. ول

 يرجاه. وقرىء }ننشرها{ أي نييها, قاله ماهد }ث نكسوها لما{. وقال السدي وغيه تفرقت
 عظام حاره حوله يينا ويسارا, فنظر إليها وهي تلوح من بياضها, فبعث ال ريا فجمعتها من كل

 موضع من تلك الحلة, ث ركب كل عظم ف موضعه حت صار حارا قائما من عظام ل لم عليها, ث
 كساها ال لما وعصبا وعروقا وجلدا, وبعث ال ملكا فنفخ ف منخري المار, فنهق بإذن ال عز
 وجل, وذلك كله برأى من العزيز, فعند ذلك لا تبي له هذا كله }قال أعلم أن ال على كل شيء

 قدير{ أي أنا عال بذا, وقد رأيته عيانا, فأنا أعلم أهل زمان بذلك, وقرأ آخرون »قال اعلم« على أنه
أمر له بالعلم.

 ** َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرّب َأِرِني َكْيَف ُتْحِيـي اْلَمْوَتَى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلَى َوَلـِكن ّلَيْطَمِئّن َقْلِبي َقاَل
 َفُخْذ َأْرَبَعًة ّمَن الّطْيِر َفُصْرُهّن ِإَلْيَك ُثّم اْجَعْل َعَلَى ُكّل َجَبٍل ّمْنُهّن ُجْزًءا ُثّم اْدُعُهّن َيْأِتيَنَك َسْعيا َواْعَلْم َأّن

الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم 
    ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلم, أسبابا منها أنه لا قال لنمرود }رب الذي ييي وييت{ أحب أن

 يترقى من علم اليقي بذلك, إل عي اليقي, وأن يرى ذلك مشاهدة, فقال }رب أرن كيف تيي
 الوتى قال: أو ل تؤمن ؟ قال: بلى, ولكن ليطمئن قلب{ فأما الديث الذي رواه البخاري عند هذه

 اَلية: حدثنا أحد بن صال, حدثنا ابن وهب, أخبن يونس عن ابن شهاب, عن أب سلمة, وسعيد عن
 أب هريرة رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »نن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال

 رب أرن كيف تيي الوتى, قال: أو ل تؤمن ؟ قال: بلى, ولكن ليطمئن قلب«. وكذا رواه مسلم عن
 حرملة بن يي, عن وهب به, فليس الراد ههنا بالشك, ما قد يفهمه من ل علم عنده بل خلف, وقد

أجيب عن هذا الديث بأجوبة أحدها.
   وقوله }قال فخذ أربعة من الطي فصرهن إليك{ اختلف الفسرون ف هذه الربعة ما هي, وإن كان

 ل طائل تت تعيينها, إذ لو كان ف ذلك مهم لنص عليه القرآن, فروي عن ابن عباس, أنه قال هي
 الغرنوق والطاوس والديك والمامة, وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورأًل وهو فرخ النعام, وديكا وطاوسا.
 وقال ماهد وعكرمة: كانت حامة وديكا وطاوسا وغرابا. وقوله }فصرهن إليك{ أي: قطعهن, قاله
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 ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبي وأبو مالك وأبو السود الدؤل ووهب بن منبه والسن والسدي
 وغيهم. وقال العوف عن ابن عباس }فصرهن إليك{ أوثقهن, فلما أوثقهن ذبهن, ث جعل على كل

 جبل منهن جزءا, فذكروا أنه عمد إل أربعة من الطي, فذبهن ث قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط
 بعضهن ببعض, ث جزأهن أجزاء, وجعل على كل جبل منهن جزءا, قيل أربعة أجبل, وقيل سبعة, قال

 ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ث أمره ال عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره ال عز وجل,
 فجعل ينظر إل الريش يطي إل الريش, والدم إل الدم, واللحم إل اللحم, والجزاء من كل طائر,

 يتصل بعضها إل بعض, حت قام كل طائر على حدته, وأتينه يشي سعيا ليكون أبلغ له ف الرؤية الت
 سألا, وجعل كل طائر ييء ليأخذ رأسه الذي ف يد إبراهيم عليه السلم, فإذا قدم له غي رأسه يأباه,
 فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بول ال وقوته, ولذا قال }واعلم أن ال عزيز حكيم{ أي

 عزيز ل يغلبه شيء, ول يتنع من شيء, وما شاء كان بل مانع, لنه القاهر لكل شيء, حكيم ف أقواله
 وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق: أخبنا معمر عن أيوب ف قوله }ولكن ليطمئن قلب{ قال: قال
 ابن عباس: ما ف القرآن آية أرجى عندي منها. وقال ابن جرير: حدثن ممد بن الثن, حدثنا ممد بن
 جعفر, حدثنا شعبة, سعت زيد بن علي يدث عن رجل عن سعيد بن السيب قال: اتفق عبد ال بن

 عباس وعبد ال بن عمرو بن العاص أن يتمعا قال: ونن شيبة. فقال أحدها لصاحبه: أي آية ف كتاب
 ال أرجى عندك لذه المة ؟ فقال عبد ال بن عمرو قوله ال تعال: }قل يا عبادي الذين أسرفوا على

 أنفسهم, ل تقنطوا من رحة ال إن ال يغفر الذنوب جيعا{ اَلية, فقال ابن عباس: أما إن كنت تقول
 هذا, فأنا أقول أرجى منها لذه المة, قول إبراهيم }رب أرن كيف تيي الوتى ؟ قال: أَول تؤمن ؟
 قال: بلى, ولكن ليطمئن قلب{ وقال ابن أب حات: أخبنا أب, حدثنا عبد ال بن صال كاتب الليث,
 حدثن ممد بن أب سلمة عن عمرو, حدثن ابن النكدر أنه قال: التقى عبد ال بن عباس وعبد ال بن
 عمرو بن العاص, فقال ابن عباس لبن عمرو بن العاص: أي آية ف القرآن أرجى عندك, فقال عبد ال

 بن عمرو: قول ال عز وجل: }قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا{ اَلية, فقال ابن
 عباس: لكن أنا أقول قول ال عز وجل: }وإذ قال إبراهيم رب أرن كيف تيي الوتى قال أول تؤمن

 قال بلى{ فرضي من إبراهيم قوله }بلى{, قال فهذا لا يعترض ف النفوس ويوسوس به الشيطان,
 وهكذا رواه الاكم ف الستدرك عن أب عبد ال ممد بن يعقوب بن الحزم, عن إبراهيم بن عبد ال

 السعدي, عن بشر بن عمر الزهران, عن عبد العزيز بن أب سلمة بإسناده مثله, ث قال: صحيح السناد,
ول يرجاه.
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 ** ّمَثُل اّلِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحّبٍة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكّل ُسنُبَلٍة ّمَئُة َحّبٍة َوالّلُه
ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم 

    هذا مثل ضربه ال تعال لتضعيف الثواب لن أنفق ف سبيله وابتغاء مرضاته, وأن السنة تضاعف
 بعشر أمثالا إل سبعمائة ضعف, فقال }مثل الذين ينفقون أموالم ف سبيل ال{. قال سعيد بن جبي:

 يعن ف طاعة ال. وقال مكحول: يعن به النفاق ف الهاد من رباط اليل وإعداد السلح وغي ذلك.
 وقال شبيب بن بشر, عن عكرمة, عن ابن عباس: الهاد والج يضعف الدرهم فيهما إل سبعمائة

 ضعف, ولذا قال تعال: }كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ف كل سنبلة مائة حبة{ وهذا الثل أبلغ ف
 النفوس من ذكر عدد السبعمائة, فإن هذا فيه إشارة إل أن العمال الصالة ينميها ال عز وجل

 لصحابا, كما ينمي الزرع لن بذره ف الرض الطيبة, وقد وردت السنة بتضعيف السنة إل سبعمائة
 ضعف. قال المام احد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش, حدثنا واصل مول ابن عيينة, عن بشار بن
 أب سيف الرمي, عن عياض بن غطيف, قال: دخلنا على أب عبيدة نعوده من شكوى أصابته بنبه,

 وامرأته تيفة قاعدة عند رأسه, قلنا: كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت: وال لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة:
 ما بّت بأجر, وكان مقبًل بوجهه على الائط, فأقبل على القوم بوجهه وقال: أل تسألون عما قلت ؟

 قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه, قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »من أنفق نفقة
 فاضلة ف سبيل ال فسبعمائة, ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى, فالسنة بعشر

 أمثالا, والصوم جنة ما ل يرقها, ومن ابتله ال عز وجل ببلء ف جسده فهو له حطة« وقد روى
النسائي ف الصوم بعضه من حديث واصل به, ومن وجه آخر موقوفا.

   )حديث آخر( ـ قال المام احد: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة عن سليمان, سعت أبا عمرو
 الشيبان عن ابن مسعود أن رجًل تصدق بناقة مطومة ف سبيل ال, فقال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »لتأتي يوم القيامة بسعمائة ناقة مطومة« ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران
 عن العمش به, ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مطومة فقال: يا رسول ال, هذه ف سبيل ال, فقال:

»لك با يوم القيامة سبعمائة ناقة«.
   )حديث آخر( ـ قال أحد: حدثنا عمرو بن ممع أبو النذر الكندي, أخبنا إبراهيم الجري, عن أب
 الحوص عن عبد ال بن مسعود, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن ال جعل حسنة ابن آدم
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 إل عشر أمثالا إل سبعمائة ضعف إل الصوم والصوم ل, وأنا أجزي به, وللصائم فرحتان: فرحة عند
إفطاره, وفرحة يوم القيامة, وللوف فم الصائم أطيب عند ال من ريح السك«.

   )حديث آخر( ـ قال أحد: أخبنا وكيع, أخبنا العمش عن أب صال, عن أب هريرة, قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »كل عمل ابن آدم يضاعف السنة بعشر أمثالا إل سبعمائة ضعف إل

 ما شاء ال, يقول ال إل الصوم فإنه ل, وأنا أجزي به, يدع طعامه وشرابه من أجلي, وللصائم
 فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, وللوف فم الصائم أطيب عند ال من ريح السك,
 الصوم جنة, الصوم جنة« وكذا رواه مسلم عن أب بكر بن أب شيبة وأب سعيد الشج كلها عن

وكيع به.
   )حديث آخر( ـ قال أحد: حدثنا حسي بن علي, عن زائدة, عن الركيم, عن ُيَسْير بن عميلة, عن

 خري بن فاتك, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من أنفق نفقة ف سبيل ال, تضاعف
بسبعمائة ضعف«.

   )حديث آخر( ـ قال أبو داود: أنبأنا ممد بن عمرو بن السرح, حدثنا ابن وهب, عن يي بن أيوب
 وسعيد بن أيوب, عن زبان بن فائد, عن سهل بن معاذ, عن أبيه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه

وسلم »إن الصلة والصيام والذكر يضاعف على النفقة ف سبيل ال بسبعمائة ضعف«.

   )حديث آخر( ـ قال ابن أب حات: أنبأنا أب, حدثنا هارون بن عبد ال بن مروان, حدثنا ابن أب
 فديك, عن الليل بن عبد ال, عن السن عن عمران بن حصي, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم,
 قال »من أرسل بنفقة ف سبيل ال وأقام ف بيته, فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة, ومن غزا ف
 سبيل ال وأنفق ف جهة ذلك, فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم, ث تل هذه اَلية }وال يضاعف لن
 يشاء{, وهذا حديث غريب, وقد تقدم حديث أب عثمان النهدي عن أب هريرة ف تضعيف السنة إل

ألفي ألف حسنة, عند قوله }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثية{ اَلية.
   )حديث آخر( ـ قال ابن مردويه: حدثنا عبد ال بن عبيد ال بن العسكري البزاز, أخبنا السن بن
 علي بن شبيب, أخبنا ممود بن خالد الدمشقي, أخبنا أب عن عيسى بن السيب, عن نافع, عن ابن

 عمر: لا نزلت هذه اَلية }مثل الذين ينفقون أموالم ف سبيل ال{ قال النب صلى ال عليه وسلم »رب
 زد أمت« قال: فأنزل ال }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا{ قال »رب زد أمت« قال: فأنزل ال

 }إنا يوف الصابرون أجرهم بغي حساب{, وقد رواه أبو حات وابن حبان ف صحيحه عن حاجب بن
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 أركي, عن أب عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز القري, عن أب إساعيل الؤدب, عن عيسى بن
 السيب, عن نافع, عن ابن عمر, فذكره. وقوله ههنا}وال يضاعف لن يشاء{ أي بسب إخلصه ف

 عمله }وال واسع عليم{ أي فضله واسع كثي أكثر من خلقه, عليم بن يستحق ومن ل يستحق,
سبحانه وبمده.

 ** اّلِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه ُثّم َل ُيْتِبُعوَن َمآ َأْنَفُقوُا َمّنا َوَل َأًذى ّلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِهْم َوَل
 َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن *  َقْوٌل ّمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ّمن َصَدَقٍة َيْتَبُعَهآ َأًذى َوالّلُه َغِنّي َحِليٌم *

 َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َل ُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمّن َوالَذَى َكاّلِذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئآَء الّناِس َوَل ُيْؤِمُن ِبالّلِه َواْلَيْوِم
 اَلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلدا ّل َيْقِدُروَن َعَلَى َشْيٍء ّمّما َكَسُبوْا َوالّلُه

َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن 
    يدح تبارك وتعال الذين ينفقون ف سبيله, ث ل يتبعون ما أنفقوا من اليات والصدقات منا على من

أعطوه, فل ينون به على أحد, ول ينون به ل بقول ول بفعل.
   وقوله }ول أذى{ أي ل يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يبطون به ما سلف من الحسان, ث
 وعدهم ال تعال الزاء الزيل على ذلك, فقال }لم أجرهم عند ربم{ أي ثوابم على ال ل على

 أحد سواه. }ول خوف عليهم{ أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. }ول هم يزنون{ أي على
 ما خلفوه من الولد, ول ما فاتم من الياة الدنيا وزهرتا ل يأسفون عليها, لنم قد صاروا إل ما هو

خي لم من ذلك.
   ث قال تعال: }قول معروف{ أي من كلمة طيبة ودعاء لسلم }ومغفرة{ أي عفو وغفر عن ظلم

 قول أو فعلي }خي من صدقة يتبعها أذى{. قال ابن أب حات: حدثنا أب حدثنا ابن فضيل قال: قرأت
 على معقل بن عبد ال, عن عمرو بن دينار, قال: بلغنا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: ما من

 صدقة أحب إل ال من قول معروف, أل تسمع قوله }قول معروف ومغفرة خي من صدقة يتبعها أذى
 وال غن{ عن خلقه, }حليم{ أي يلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم, وقد وردت الحاديث بالنهي

 عن الن ف الصدقة, ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن العمش, عن سليمان بن مسهر, عن
 خرشة بن الر, عن أب ذر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة,

 ول ينظر إليهم, ول يزكيهم, ولم عذاب أليم: النان با أعطى, والسبل إزاره, والنفق سلعته باللف
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 الكاذب{ وقال ابن مردويه: حدثنا أحد بن عثمان بن يي, أخبنا عثمان بن ممد الدوري, أخبنا
 هشيم بن خارجة, أخبنا سليمان بن عقبة, عن يونس بن ميسرة, عن أب إدريس, عن أب الدرداء, عن

 النب صلى ال عليه وسلم قال »ل يدخل النة عاق, ول منان, ول مدمن خر, ول مكذب بقدر«,
 وروى أحد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نوه ث روى ابن مردويه وابن حبان والاكم ف

 مستدركه, والنسائي من حديث عبد ال بن يسار العرج, عن سال بن عبد ال بن عمر, عن أبيه, قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ثلثة ل ينظر ال إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, ومدمن خر,

 والنان با أعطى« وقد روى النسائي, عن مالك بن سعد, عن عمه روح بن عبادة, عن عتاب بن بشي,
 عن خصيف الزري, عن ماهد عن ابن عباس, عن النب صلى ال عليه وسلم قال »ل يدخل النة

 مدمن خر, ول عاق لوالديه, ول منان« , وقد رواه ابن أب حات عن السن بن النهال, عن ممد بن
 عبد ال بن عصار الوصلي, عن عتاب, عن خصيف, عن ماهد, عن ابن عباس, ورواه النسائي من

 حديث عبد الكري بن مالك الزري, عن ماهد قوله, وقد روي عن ماهد, عن أب سعيد, وعن ماهد
 عن أب هريرة نوه, ولذا قال ال تعال: }يا أيها الذين آمنوا ل تبطلوا صدقاتكم بالن والذى{ فأخب

 أن الصدقة تبطل با يتبعها من الن والذى, فما يفي ثواب الصدقة بطيئة الن والذى, ث قال تعال:
 }كالذي ينفق ماله رئاء الناس{ أي ل تبطلوا صدقاتكم بالن والذى كما تبطل صدقة من راءى با

 الناس, فأظهر لم أنه يريد وجه ال, وإنا قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الميلة ليشكر بي
 الناس, أو يقال إنه كري, ونو ذلك من القاصد الدنيوية, مع قطع نظره عن معاملة ال تعال وابتغاء

 مرضاته وجزيل ثوابه, ولذا قال }ول يؤمن بال واليوم اَلخر{, ث ضرب تعال مثل ذلك الرائي
 بإنفاقه, قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى, فقال }فمثله كمثل صفوان{ وهو جع صفوانة,
 فمنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو الصفا وهو الصخر الملس, }عليه تراب فأصابه

 وابل{ وهو الطر الشديد }فتركه صلدا{ أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا أي أملس يابسا, أي ل
 شيء عليه من ذلك التراب, بل قد ذهب كله, أي وكذلك أعمال الرائي تذهب وتضمحل عند ال
 وإن ظهر لم أعمال فيما يرى الناس كالتراب, ولذا قال }ل يقدرون على شيء ما كسبوا وال ل

يهدي القوم الكافرين{
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 ** َوَمَثُل اّلِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغآَء َمْرَضاِت الّلِه َوَتْثِبيتا ّمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجّنٍة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل
َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإن ّلْم ُيِصْبَها َواِبٌل َفَطّل َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصٌي 

    وهذا مثل الؤمني النفقي أموالم ابتغاء مرضاة ال عنهم ف ذلك, }وتثبيتا من أنفسهم{ أي وهم
 متحققون متثبتون أن ال سيجزيهم على ذلك أوفر الزاء, ونظي هذا ف معن قوله عليه السلم ف

 الديث الصحيح التفق على صحته »من صام رمضان إيانا واحتسابا« أي يؤمن أن ال شرعه ويتسب
 عند ال ثوابه, قال الشعب: }وتثبيتا من أنفسهم{ أي تصديقا ويقينا, وكذا قال قتادة وأبو صال وابن

زيد, واختاره ابن جريرو وقال ماهد والسن: أي يتثبتون أين يضعون صدقاتم.
   وقوله }كمثل جنة بربوة{, وهو عند المهور: الكان الرتفع من الرض, وزاد ابن عباس والضحاك
 وتري فيه النار. قال ابن جرير رحه ال: وف الربوة ثلث لغات: هن ثلث قراءات: بضم الراء, وبا

 قرأ عامة أهل الدينة والجاز والعراق, وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام, والكوفة,ويقال إنا لغة
تيم, وكسر الراء, ويذكر أنا قراءة ابن عباس.

   وقوله }أصابا وابل{ وهو الطر الشديد, كما تقدم, فآتت }أكلها{ أي ثرتا }ضعفي{ أي بالنسبة
 إل غيها من النان }فإن ل يصبها وابل فطل{ قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللي من الطر, أي هذه
 النة بذه الربوة ل تحل أبدا, لنا إن ل يصبها وابل فطل, وأيا ما كان فهو كفايتها, وكذلك عمل
 الؤمن ل يبور أبدا, بل يتقبله ال ويكثره وينميه كل عامل بسبه, ولذا قال }وال با تعملون بصي{

أي ل يفى عليه من أعمال عباده شيء.

 ** َأَيَوّد َأَحُدُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجّنٌة ّمن ّنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْنَهاُر َلُه ِفيَها ِمن ُكّل الّثَمَراِت
 َوَأَصاَبُه اْلِكَبُر َوَلُه ُذّرّيٌة ُضَعَفآُء َفَأَصاَبَهآ ِإْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلَك ُيَبّيُن الّلُه َلُكُم اَلَياِت َلَعّلُكْم

َتَتَفّكُروَن 
    قال البخاري عند تفسي هذه اَلية: حدثنا إبراهيم بن موسى, حدثنا هشام هو ابن يوسف, عن ابن
 جريج سعت عبد ال بن أب مليكة, يدث عن ابن عباس, وسعت أخاه أبا بكر بن أب مليكة يدث
 عن عبيد بن عمي, قال: قال عمر بن الطاب يوما لصحاب النب صلى ال عليه وسلم: فيمن ترون
 هذه اَلية نزلت ؟ }أيود أحدكم أن تكون له جنة من نيل وأعناب{ قالوا: ال أعلم. فغضب عمر,

 فقال: قولوا: نعلم أو ل نعلم, فقال ابن عباس: ف نفسي منها شيء يا أمي الؤمني, فقال عمر: يا ابن
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 أخي قل ول تقر نفسك, فقال ابن عباس رضي ال عنهما: ضربت مثًل بعمل, قال عمر: أي عمل ؟
 قال ابن عباس: لرجل غن يعمل بطاعة ال, ث بعث ال له الشيطان فعمل بالعاصي, حت أغرق أعماله,

 ث رواه البخاري عن السن بن ممد الزعفران, عن حجاج بن ممد العور, عن ابن جريج, فذكره
 وهو من أفراد البخاري رحه ال, وف هذا الديث كفاية ف تفسي هذه اَلية, وتبيي ما فيها من الثل
 بعمل من أحسن العمل أوًل ث بعد ذلك انعكس سيه فبدل السنات بالسيئات عياذا بال من ذلك,

 فأبطل بعمله الثان ما أسلفه فيما تقدم من الصال, واحتاج إل شيء من الول ف أضيق الحوال, فلم
 يصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه, ولذا قال تعال: }وأصابه الكب وله ذرية ضعفاء فأصابا
 إعصار{ وهو الريح الشديد }فيه نار فاحترقت{ أي أحرق ثارها وأباد أشجارها, فأي حال يكون

 حاله ؟ وقد روى ابن أب حات من طريق العوف عن ابن عباس, قال: ضرب ال مثل حسنا وكل أمثاله
 حسن, قال }أيود أحدكم أن تكون له جنة من نيل وأعناب تري من تتها النار له فيها من كل

 الثمرات{ يقول صنعه ف شيبته }وأصابه الكب{ وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره, فجاءه إعصار
 فيه نار فاحترق بستانه, فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله, ول يكن عند نسله خي يعودون به عليه,
 وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رّد إل ال عز وجل, ليس له خي فيستعتب, كما ليس لذا قوة

 فيغرس مثل بستانه, ول يده قدم لنفسه خيا يعود عليه, كما ل يغن عن هذا ولده, وحرم أجره عند
 أفقر ما كان إليه, كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبه وضعف ذريته. وهكذا
 روى الاكم ف مستدركه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقول ف دعائه »اللهم اجعل أوسع

 رزقك علّي عند كب سن وانقضاء عمري« ولذا قال تعال: }كذلك يبي ال لكم اَليات لعلكم
 تتفكرون{ أي تعتبون وتفهمون المثال والعان وتنلونا على الراد منها. كما قال تعال: }وتلك

المثال نضربا للناس وما يعقلها إل العالون{.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنَوْا َأْنِفُقوْا ِمن َطّيَباِت َما َكَسْبُتْم َوِمّمآ َأْخَرْجَنا َلُكم ّمَن الْرِض َوَل َتَيّمُموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه
 ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإّل َأن ُتْغِمُضوْا ِفيِه َواْعَلُمَوْا َأّن الّلَه َغِنّي َحِميٌد *  الّشْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكم

 ِباْلَفْحَشآِء َوالّلُه َيِعُدُكم ّمْغِفَرًة ّمْنُه َوَفْضًل َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم *  ُيّؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشآُء َوَمن ُيْؤَت
اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرا َكِثيا َوَما َيّذّكُر ِإّل ُأْوُلوْا الْلَباِب 
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    يأمر تعال: عباده الؤمني بالنفاق والراد به الصدقة ههنا, قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من
 الموال الت اكتسبوها, قال ماهد: يعن التجارة بتيسيه إياها لم, وقال علي والسدي }من طيبات ما
 كسبتم{ يعن الذهب والفضة, ومن الثمار والزروع الت أنبتها لم من الرض, قال ابن عباس: أمرهم
 بالنفاق من أطيب الال وأجوده وأنفسه, وناهم عن التصدق برذالة الال ودنيئه وهو خبيثه, فإن ال

 طيب ل يقبل إل طيبا, ولذا قال: }ول تيمموا البيث{ أي تقصدوا البيث }منه تنفقون ولستم
 بآخذيه{ أي لو أعطيتموه ما أخذتوه, إل أن تتغاضوا فيه, فال أغن عنه منكم, فل تعلوا ل ما

 تكرهون, وقيل معناه }ول تيمموا البيث منه تنفقون{ أي ل تعدلوا عن الال اللل وتقصدوا إل
 الرام فتجعلوا نفقتكم منه, ويذكر ههنا الديث الذي رواه المام أحد: حدثنا ممد بن عبيد, حدثنا

 إسحاق, عن الصباح بن ممد عن مرة المدان, عن عبد ال بن مسعود, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »إن ال قسم بينكم أخلقكم كما قسم بينكمم أرزاقكم وإن ال يعطي الدنيا من يب ومن

 ل يب, ول يعطي الدين إل لن أحب, فمن أعطاه ال الدين فقد أحبه, والذي نفسي بيده ل يسلم
 عبد, حت يسلم قلبه ولسانه ول يؤمن حت يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نب ال قال غشه

 وظلمه, ول يكسب عبد ماًل من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ول يتصدق فيقبل منه ول يتركه خلف
 ظهره إل كان إل النار, إن اللهل يحو السيء بالسيء, ولكن يحو السيء بالسن, إن البيث ل يحو
 البيث« والصحيح القول الول, قال ابن جرير رحه ال: حدثنا السي بن عمر العبقري, حدثن أب

 عن أسباط عن السدي, عن عدي بن ثابت عن الباء بن عازب رضي ال عنه, ف قول ال }يا أيها
 الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الرض ول تيمموا البيث منه تنفقون{
 اَلية, قال: نزلت ف النصار, كانت النصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانا البسر
 فعلقوه على حبل, بي السطوانتي ف مسجد رسول ال صلى ال عليه وسلم, فيأكل فقراء الهاجرين
 منه, فيعمد الرجل منهم إل الشف فيدخله مع أقناء البسر, يظن أن ذلك جائز, فأنزل ال فيمن فعل

 ذلك }ول تيمموا البيث منه تنفقون{, ث رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردويه, والاكم ف
 مستدركه من طريق السدي, عن عدي بن ثابت عن الباء بنحوه, وقال الاكم: صحيح على شرط

 البخاري ومسلم, ول يرجاه وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا عبيد ال, عن إسرائيل
 عن السدي عن أب مالك عن الباء رضي ال عنه, }ول تيمموا البيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إل
 أن تغمضوا فيه{ قال: نزلت فينا, كنا أصحاب نل فكان الرجل يأت من نله بقدر كثرته وقلته, فيأت
 الرجل بالقنو فيعلقه ف السجد, وكان أهل الصفة ليس لم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه
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 فسقط منه البسر والتمر, فيأكل, وكان أناس من ل يرغبون ف الي يأت بالقنو الشف والشيص, فيأت
 بالقنو قد انكسر فيعلقه, فنلت }ول تيمموا البيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه{

 قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إل على إغماض وحياء, فكنا بعد ذلك ييء الرجل
 منا بصال ما عنده, وكذا رواه الترمذي عن عبد ال بن عبد الرحن الدارمي, عن عبيد ال هو ابن

 موسى العبسي, عن إسرائيل عن السدي, وهو إساعيل بن عبد الرحن, عن أب مالك الغفاري واسه
 غزوان, عن الباء فذكر نوه, ث قال وهذا حديث حسن غريب, وقال ابن أب حات, حدثنا أب, حدثنا

 أبو الوليد, حدثنا سليمان بن كثي, عن الزهري عن أب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه, أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم, نى عن لوني من التمر العرور والبيق, وكان الناس يتيممون شرار ثارهم, ث
 يرجونا ف الصدقة, فنلت }ول تيمموا البيث منه تنفقون{ ورواه أبو داود من حديث سفيان بن

 حسي عن الزهري, ث قال: أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثي عن الزهري, ولفظه نى رسول ال
 صلى ال عليه وسلم عن العرور ولون البيق, أن يؤخذ ف الصدقة, وقد روى النسائي هذا الديث من

 طريق عبد الليل بن حيد اليحصب, عن الزهري, عن أب أمامة, ول يقل عن أبيه, فذكر نوه, وكذا
 رواه ابن وهب, عن عبد الليل, وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا يي بن الغية, حدثنا جرير عن
 عطاء بن السائب, عن عبد ال بن مغفل, ف هذه اَلية }ول تيمموا البيث منه تنفقون{ قال: كسب
 السلم ل يكون خبيثا, ولكن ل يصدق بالشف والدرهم الزيف وما ل خي فيه, وقال المام أحد:

 حدثنا أبو سعيد, حدثنا حاد بن سلمة, عن حاد هو ابن سليمان, عن إبراهيم, عن السود, عن عائشة,
 قالت: أتى رسول ال صلى ال عليه وسلم بضب, فلم يأكله ول ينه عنه, قلت: يا رسول ال, نطعمه

  فقلت: يا¹الساكي ؟ قال »ل تطعموهم ما ل تأكلون«. ث رواه عن عفان عن حاد بن سلمة به
 رسول ال, أل أطعمه الساكي ؟ قال »ل تطعموهم ما ل تأكلون{. وقال الثوري, عن السدي, عن

 أب مالك, عن الباء }ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه{ يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه
 ذلك, ل يأخذه إل أن يرى أنه قد نقصه من حقه, رواه ابن جرير, وقال علي بن أب طلحة, عن ابن

 عباس }ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه{ يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بق دون
 حقكم, ل تأخذوه بساب اليد حت تنقصوه, قال فذلك قوله: }إل أن تغمضوا فيه{ فكيف ترضون
 ل ما لترضون لنفسكم, وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ رواه ابن أب حات, وابن جرير,

 وزاد: وهو قوله: }لن تنالوا الب حت تنفقوا ما تبون{ ث روي عن طريق العوف وغيه, عن ابن عباس,
نو ذلك, وكذا ذكره غي واحد.
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   وقوله: }واعلموا أن ال غن حيد{ أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها, فهو غن عنها, وما
 ذاك إل أن يساوي الغن الفقي, كقوله }لن ينال اللهلحومها ول دماؤها ولكن يناله التقوى منكم{
 وهو غن عن جيع خلقه وجيمع خلقه فقراء إليه, وهو واسع الفضل, ل ينفد ما لديه, فمن تصدق

 بصدقة من كسب طيب, فليعلم أن ال غن واسع العطاء, كري جواد, ويزيه با, ويضاعفها له أضعافا
 كثية, من يقرض غي عدي ول ظلوم, وهوالميد أي الحمود ف جيع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره, ل

إله إل هو, ول رب سواه.
   وقوله: }الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وال يعدكم مغفرة منه وفضًل وال واسع عليم{

 قال ابن اب حات: حدثنا أبو زرعة, حدثنا هناد بن السري, حدثنا أبو الحوص, عن عطاء بن السائب,
 عن مرة المدان, عن عبد ال بن مسعود, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن للشيطان لة

 بابن آدم وللملك لة, فأما لة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالق, وأما لة اللك فإيعاد بالي
 والتصديق بالق, فمن وجد ذلك فليعلم أنه من ال, فليحمد ال, ومن وجد الخرى فليتعوذ من

 الشيطان« ث قرأ }الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وال يعدكم مغفرة منه وفضًل{ اَلية,
 وهكذا رواه الترمذي والنسائي ف كتاب التفسي من سننهما جيعا, عن هناد بن السري. وأخرجه ابن
 حبان ف صحيحه, عن أب يعلى الوصلي, عن هناد به, وقال الترمذي: حسن غريب, وهو حديث أب
 الحوص, يعن سلم بن سليم, ل نعرفه مرفوعا إل من حديثه, كذا قال: وقد رواه أبو بكر بن مردويه

  ولكن رواه مسعر عن¹ عن ممد بن عبد ال بن مسعود مرفوعا نوه¹ف تفسيه, عن ممد بن أحد
 عطاء بن السائب, عن أب الحوص عوف بن مالك بن نضلة, عن ابن مسعود, فجعله من قوله, وال

 أعلم, ومعن قول تعال: }الشيطان يعدكم الفقر{ أي يوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فل تنفقوه ف
 مرضاة ال. }ويأمركم بالفحشاء{ أي مع نيه إياكم عن النفاق خشية الملق, يأمركم بالعاصي

 والآث والحارم ومالفة اللق, قال تعال: }وال يعدكم مغفرة منه{ أي ف مقابلة ما أمركم الشيطان
بالفحشاء. }وفضًل{ أي ف مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر }وال واسع عليم{

   وقوله: }يؤت الكمة من يشاء{ قال علي بن أب طلحة, عن ابن عباس: يعن العرفة بالقرآن, ناسخه
 ومنسوخه, ومكمه ومتشابه, ومقدمه ومؤخره, وحلله وحرامه, وأمثاله, وروى جويب عن الضحاك
 عن ابن عباس مرفوعا »الكمة القرآن« يعن تفسيه, قال ابن عباس: فإنه قد قرأه الب والفاجر, رواه
 ابن مردويه, وقال ابن أب نيح, عن ماهد: يعن بالكمة الصابة ف القول, وقال ليث بن أب سليم,

 عن ماهد }يؤت الكمة من يشاء{: ليست بالنبوة, ولكنه العلم والفقه والقرآن, وقال أبو العالية:
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 الكمة خشية ال, فإن خشية ال رأس كل حكمة, وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن
 زفر الهن, عن أب عمار السدي, عن ابن مسعود مرفوعا »رأس الكمة مافة ال« وقال أبو العالية ف

 رواية عنه: الكمة الكتاب والفهم, وقال إبراهيم النخعي, الكمة الفهم, وقال أبو مالك: الكمة
 السنة, وقال ابن وهب, عن مالك, قال زيد بن أسلم: الكمة العقل, قال مالك: وإنه ليقع ف قلب أن

 الكمة هو الفقه ف دين ال, وأمر يدخله ال ف القلوب من رحته وفضله, وما يبي ذلك أنك تد
 الرجل عاقًل ف أمر الدنيا إذا نظر فيها, وتد آخر ضعيفا ف أمر دنياه, عالا بأمر دينه بصيا به, يؤتيه

 ال إياه ويرمه هذا, فالكمة الفقه ف دين ال, وقال السدي: الكمة النبوة, والصحيح أن الكمة كما
 قال المهور: ل تتص بالنبوة بل هي أعم منها, وأعلها النبوة, والرسالة أخص, ولكن لتباع النبياء
 حظ من الي على سبيل التبع, كما جاء ف الحاديث »من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بي كتفيه
 غي أنه ل يوحى إليه« رواه وكيع بن الراح ف تفسيه, عن إساعيل بن رافع, عن رجل ل يسمه, عن
 عبد ال بن عمر, وقوله: وقال المام أحد: حدثنا وكيع ويزيد, قال: حدثنا إساعيل يعن ابن أب خالد
 عن قيس وهو ابن أب حازم, عن ابن مسعود, قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم, يقول

 »ل حسد إل ف اثنتي: رجل آتاه ال ماًل فسلطه على هلكته ف الق, ورجل آتاه ال حكمة فهو
 يقضي با ويعلمها« وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إساعيل أب

خالد به.
   وقوله: }وما يذكر إل أولوا اَللباب{ أي وما ينتفع بالوعظة والتذكار إل من له لب وعقل, يعي به

الطاب ومعن الكلم.

 ** َوَمآ َأنَفْقُتْم ّمن ّنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ّمن ّنْذٍر َفِإّن الّلَه َيْعَلُمُه َوَما ِللّظاِلِمَي ِمْن َأْنَصاٍر *  ِإن ُتْبُدوْا الّصَدَقاِت
َفِنِعّما ِهَي َوِإن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَرآَء َفُهَو َخْيٌر ّلُكْم َوُيَكّفُر َعنُكم ّمن َسّيَئاِتُكْم َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبٌي 

    يب تعال بأنه عال بميع ما يفعله العاملون من اليات من النفقات والنذورات, وتضمن ذلك
 مازاته على ذلك أوفر الزاء للعاملي لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده, وتوعد من ل يعمل بطاعته,

 بل خالف أمره, وكذب خبه, وعبد معه غيه, فقال }وما للظالي من أنصار{ أي يوم القيامة ينقذونم
من عذاب ال ونقمته.

  وقوله: }إن تبدوا الصدقات فنعما هي{ أي إن أظهرتوها فنعم شيء هي.
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   وقوله: }وإن تفوها وتؤتوها الفقراء فهو خي 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

 أفضل من هذه اليثية, وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »الاهر بالقرآن كالاهر بالصدقة والسر
 بالقرآن كالسر بالصدقة« والصل أن السرار أفضل لذه اَلية, ولا ثبت ف الصحيحي عن أب هريرة,

 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »سبعة يظلهم ال ف ظله, يوم ل ظل إل ظله: إمام عادل,
 وشاب نشأ ف عبادة ال, ورجلن تابا ف ال, اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل قلبه معلق بالسجد إذا
 خرج منه حت يرجع إليه, ورجل ذكر ال خاليا ففاضت عيناه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال

 فقال: إن أخاف ال رب العالي, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت ل تعلم شاله ما تنفق يينه«,
 وقال المام أحد: حدثنا يزيد بن هارون, أخبنا العوام بن حوشب, عن سليمان بن أب سليمان, عن

 أنس بن مالك, عن النب صلى ال عليه وآله وسلم: قال »لا خلق ال الرض جعلت تيد, فخلق البال
 فألقاها عليها, فاستقرت, فتعجبت اللئكة من خلق ال البال فقالت: يا رب هل ف خلقك شىء أشد

 من البال ؟ قال نعم الديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شىء أشد من الديد ؟ قال: نعم النار,
 قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال: نعم الاء. قالت: يارب فهل من خلقك شيء

 أشد من الاء ؟ قال: نعم الريح ؟ قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال: نعم ابن آدم
 يتصدق بيمينه فيخفيها من شاله«. وقد ذكرنا ف فضل آية الكرسي عن أب ذر, قال: قلت يا رسول

 ال, أي الصدقة أفضل ؟ قال »سر إل فقي أو جهد من مقل« رواه أحد ورواه ابن أب حات من طريق
 علي بن يزيد عن القاسم, عن أب أمامة, عن أب ذر, فذكره وزاد, ث شرع ف هذه اَلية }إن تبدوا

 الصدقات فنعما هي وإن تفوها وتؤتوها الفقراء فهو خي لكم{ اَلية, وف الديث الروي »صدقة السر
 تطفى غضب الرب عز وجل« وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا السي بن زياد الحارب مؤدب

 مارب, أنا موسى بن عمي عن عامر الشعب ف قوله: }إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تفوها
 وتؤتوها الفقراء فهو خي لكم{ قال: أنزلت ف أب بكر وعمر رضي ال تعال عنهما, أما عمر فجاء

 بنصف ماله حت دفعه إل النب صلى ال عليه وسلم فقال له النب صلى ال عليه وسلم »ما خلفت
 وراءك لهلك يا عمر ؟« قال: خلفت لم نصف مال, وأما أبو بكر فجاء باله كله يكاد أن يفيه من
 نفسه, حت دفعه إل النب صلى ال عليه وسلم »ما خلفت وراءك لهلك يا أبا بكر ؟« فقال: عدة ال
 وعدة رسوله, فبكى عمر رضي ال عنه وقال: بأب أنت وأمي يا أبا بكر, وال مااستبقنا إل باب خي

 قط إل كنت سابقا, وهذا الديث روي من وجه آخر عن عمر رضي ال عنه, وإنا أوردناه ههنا لقول
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 الشعب: إن اَلية نزلت ف ذلك, ث إن اَلية عامة ف أن إخفاء الصدقة أفضل, سواء كانت مفروضة أو
 مندوبة, لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أب طلحة عن ابن عباس ف تفسيه هذه اَلية, قال:
 جعل ال صدقة السر ف التطوع تفضل علنيتها فقال بسبعي ضعفا, وجعل صدقة الفريضة علنيتها

أفضل من سرها فقال بمسة وعشرين ضعفا.
   وقوله: }ويكفر عنكم من سيئاتكم{ أي بدل الصدقات ول سيما إذا كانت سرا, يصل لكم الي
 ف رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات وقد قرى ويكفر بالزم عطفا على مل جواب الشرط وهو

 قوله: }فنعماهي{ كقوله: }فأصّدق وأكن{ وقوله: }وال با تعلمون خبي{ أي ل يفى عليه من ذلك
شيء وسيجزيكم عليه.

 ** ّلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلـِكّن الّلَه َيْهِدي َمن َيَشآُء َوَما ُتْنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفلْنُفِسُكْم َوَما ُتْنِفُقوَن ِإّل اْبِتَغآَء
 َوْجِه الّلِه َوَما ُتْنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر ُيَوّف ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َل ُتْظَلُموَن *  ِلْلُفَقَرآِء اّلِذيَن ُأحِصُروْا ِفي َسِبيِل الّلِه َل

 َيْسَتِطيُعوَن َضْربا ِفي الْرِض َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَيآَء ِمَن الّتَعّفِف َتْعِرُفُهم ِبِسيَماُهْم َل َيْسَأُلوَن الّناَس
 ِإْلَحافا َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفِإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم *  اّلِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِبالّلْيِل َوالّنَهاِر ِسّرا َوَعَلِنَيًة َفَلُهْم

َأْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن 
    قال أبو عبد الرحن النسائي: أنبأنا ممد بن عبد السلم بن عبد الرحيم, أنبأنا الفرياب حدثنا سفيان

 عن العمش, عن جعفر بن إياس, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا
 لنسابم من الشركي, فسألوا فرخص لم, فنلت هذه اَلية }ليس عليك هداهم ولكن ال يهدي من

 يشاء, وما تنفقوا من خي فلنفسكم, وما تنفقون إل ابتغاء وجه ال, وما تنفقوا من خي يوّف إليكم
 وأنتم ل تظلمون{. وكذا رواه أبو حذيقة وابن البارك وأبو أحد الزبيدي وأبو داود الضرمي عن

 سفيان, وهو الثوري به, وقال ابن أب حات: أنبأنا أحد بن القاسم بن عطية, حدثنا أحد بن عبد الرحن
 يعن الدشتكي, حدثن أب عن أبيه, حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أب الغية, عن سعيد بن

 جبي, عن ابن عباس, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه كان يأمر بأن ل يتصدق إل على أهل السلم,
 حت نزلت هذه اَلية }ليس عليك هداهم{ إل آخرها, فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من
 كل دين, وسيأت عند قوله تعال: }ل ينهاكم ال عن الذين ل يقاتلوكم ف الدين ول يرجوكم من

دياركم{ اَلية, حديث أساء بنت الصديق ف ذلك.
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   وقوله: }وما تنفقوا من خي فلنفسكم{ كقوله }من عمل صالا فلنفسه{ ونظائرها ف القرآن
كثية.

   وقوله }وما تنفقون إل ابتغاء وجه ال{ قال السن البصري: نفقة الؤمن لنفسه ول ينفق الؤمن إذا
 أنفق إل ابتغاء وجه ال, وقال عطاء الراسان: يعن إذا عطيت لوجه ال فل عليك ما كان عمله. وهذا
 معن حسن وحاصله أن التصدق إذا تصدق ابتغاء وجه ال, فقد وقع أجره على ال, ول عليه ف نفس
 المر لن أصاب ألّب أو فاجر أو مستحق أو غيه, وهو مثاب على قصده, ومستند هذا تام اَلية }وما

 تنفقوا من خي يوّف إليكم وأنتم ل تظلمون{ والديث الخرج ف الصحيحي من طريق أب الزناد, عن
 العرج, عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »قال رجل لتصدقّن الليلة بصدقة,

 فخرج بصدقته فوضعها ف يد زانية, فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية, فقال: اللهم لك المد
 على زانية, لتصدقن الليلة بصدقة فوضعها ف يد غن, فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غن, قال:

 اللهم لك المد على غن, لتصدقن الليلة بصدقة, فخرج فوضعها ف يد سارق فأصبحوا يتحدثون:
 تصدق الليلة على سارق, فقال: اللهم لك المد على زانية وعلى غن وعلى سارق, فأت فقيل له: أما
 صدقتك فقد قبلت, وأما الزانية فلعلها أن تستعفف با عن زنا, ولعل الغن يعتب فينفق ما أعطاه ال,

ولعل السارق أن يستعف با عن سرقته«.
   وقوله }للفقراء الذين أحصروا ف سبيل ال{ يعن الهاجرين الذين انقطعوا إل ال وإل رسوله وسكنوا

 الدينة, وليس لم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و }ل يستطيعون ضربا ف الرض{ يعن
 سفرا للتسبب ف طلب العاش والضرب ف الرض هو السفر, قال ال تعال: }وإذا ضربتم ف الرض

 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلة{ وقال تعال: }علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون
يضربون ف الرض يبتغون من فضل ال وآخرون يقاتلون ف سبيل ال{ اَلية.

   وقوله }يسبهم الاهل أغنياء من التعفف{ أي الاهل بأمرهم وحالم يسبهم أغنياء من تعففهم ف
 لباسهم وحالم ومقالم, وف هذا العن الديث التفق على صحته عن أب هريرة, قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم »ليس السكي بذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان, واللقمة واللقمتان,
 والكلة والكلتان, ولكن السكي الذي ل يد غًن يغنيه ول يفطن له فيتصدق عليه, ول يسأل الناس

شيئا«. رواه أحد من حديث ابن مسعود أيضا.
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   وقوله }تعرفهم بسيماهم{ أي با يظهر لذوي اللباب من صفاتم, كما قال تعال: }سيماهم ف
 وجوههم{ وقال }ولتعرفنهم ف لن القول{ وف الديث الذي ف السنن »اتقوا فراسة الؤمن فإنه ينظر

بنور ال« ث قرأ } إن ف ذلك َليات للمتوسي{.
   وقوله: }ليسألون الناس إلافا{ أي ل يلحون ف السألة ويكلفون الناس ما ل يتاجون إليه, فإن

 سأل وله ما يغنيه عن السألة, فقد ألق ف السألة, قال البخاري: حدثنا ابن أب مري, حدثنا ممد بن
 جعفر, حدثنا شريك بن أب نر أن عطاء بن يسار وعبد الرحن بن أب عمرة النصاري, قال: سعنا أبا

 هريرة يقول: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ليس السكي الذي ترده التمرة والتمرتان, ول اللقمة
 واللقمتان, إنا السكي الذي يتعفف, اقرؤا إن شئتم يعن قوله }ل يسألون الناس إلافا{ وقد رواه
 مسلم من حديث إساعيل بن جعفر الدين, عن شريك بن عبد ال بن أب نر, عن عطاء بن يسار

 وحده, عن أب هريرة به, وقال أبو عبد الرحن النسائي: أخبنا علي بن حجر, حدثنا إساعيل, أخبنا
 شريك وهو ابن أب نر عن عطاء بن يسار, عن أب هريرة به, عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »ليس

 السكي الذي ترده التمرة والتمرتان, واللقمة واللقمتان, إنا السكي التعفف, اقرؤوا إن شئتم }ل
 يسألون الناس إلاًفا{ وروى البخاري من حديث شعبة, عن ممد بن أب زياد, عن أب هريرة, عن النب

 صلى ال عليه وسلم نوه, وقال ابن أب حات: أخبنا يونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبن
 ابن أب ذئب, عن أب الوليد, عن أب هريرة, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »ليس السكي
 بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة, إنا السكي التعفف الذي ل يسأل الناس إلافا« وقال ابن
 جرير: حدثن معتمر عن السن بن مالك, عن صال بن سويد, عن أب هريرة, قال: ليس السكي
 بالطواف الذي ترده الكلة والكلتان, ولكن السكي التعفف ف بيته ل يسأل الناس شيئا تصيبه

 الاجة, اقرؤوا إن شئتم }ل يسألون الناس إلافا{ وقال المام أحد أيضا: حدثنا أبو بكر النفي,
 حدثنا عبد الميد بن جعفر عن أبيه, عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: أل تنطلق فتسأل رسول ال

 صلى ال عليه وسلم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يطب, وهو يقول »ومن استعف
 أعفه ال, ومن استغن أغناه ال, ومن يسأل الناس وله عدل خس أواق, فقد سأل الناس إلافا« فقلت
 بين وبي نفسي: لناقة لي خي من خس أواق, ولغلمه ناقة أخرى فهي خي من خس أواق, فرجعت
 ول أسأل, وقال المام أحد: حدثنا قتيبة, حدثنا عبد الرحن بن أب الرجال عن عمارة بن عرفة, عن

 عبد الرحن بن أب سعيد, عن أبيه, قال: سرحتن أمي إل رسول ال صلى ال عليه وسلم أسأله, فأتيته
 فقعدت, قال: فاستقبلن فقال »من استغن أغناه ال, ومن استعف أعفه ال, ومن استكف كفاه ال,
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 ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألف, قال: فقلت ناقت الياقوتة خي من أوقية, فرجعت فلم أسأله,
 وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة, زاد أبو داود وهشام بن عمار كلها عن عبد الرحن بن أب

 الرجال بإسناده نوه, وقال ابن أب حات, حدثنا أب, حدثنا أبو الماهر, حدثنا عبد الرحن بن أب
 الرجال, عن عمارة بن غزية, عن عبد الرحن بن أب سعيد, قال: قال أبو سعيد الدري, قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف«. والوقية أربعون درها, وقال أحد: حدثنا
 وكيع, حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن رجل من بن أسد, قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم ومن سأل أوقية أو عدلا فقد سأل إلافا, وقال المام أحد أيضا: حدثنا وكيع,
 حدثنا سفيان عن حكيم بن جبي, عن ممد بن عبد الرحن بن يزيد, عن أبيه, عن عبد ال بن مسعود,
 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من سأل وله ما يغنيه, جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو
 كدوحا ف وجهه« قالوا: يا رسول ال  وما غناه ؟ قال »خسون درها أو حسابا من الذهب«. وقد

 رواه أهل السنن الربعة من حديث حكيم بن جبي السدي الكوف, وقد تركه شعبة بن الجاج,
 وضعفه غي واحد من الئمة من جراء هذا الديث, وقال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا ممد بن
 عبد ال الضرمي, حدثنا أبو حسي عبد ال بن أحد بن يونس, حدثن أب, حدثنا أبو بكر بن عياش
 عن هشام بن حسان, عن ممد بن سيين, قال: بلغ الارث رجًل كان بالشام من قريش, أن أبا ذر
 كان به عوز فبعث إليه ثلثائة دينار, فقال: ما وجد عبد ال رجًل أهون عليه من, سعت رسول ال

 صلى ال عليه وسلم يقول »من سأل وله أربعون فقد ألف« وَلل أب ذر أربعون درها وأربعون شاة
 وماهنان, قال أبو بكر بن عياش, يعن خادمي, وقال ابن مردويه: حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم,

 أخبنا إبراهيم بن ممد, أنبأنا عبد البار, أخبنا سفيان عن داود بن سابور, عن عمرو بن شعيب, عن
 أبيه, عن جده, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »من سأل وله أربعون درها فهو ملحف وهو مثل

 سف اللة« يعن الرمل, ورواه النسائي عن أحد بن سليمان, عن أحد بن آدم, عن سفيان وهو ابن
 عيينة بإسناده نوه قوله }وما تنفقوا من خي فإن ال به عليم{ أي ل يفى عليه شيء منه وسيجزي

عليه أوفر الزاء وأته يوم القيامة أحوج ما يكون إليه.
   وقوله }الذين ينفقون أموالم بالليل والنهار سرا وعلنية فلهم أجرهم عند ربم ول خوف عليهم ول

 هم يزنون{ هذا مدح منه تعال للمنفقي ف سبيله وابتغاء مرضاته ف جيع الوقات من ليل ونار,
 والحوال من سر وجهر, حت أن النفقة على الهل تدخل ف ذلك أيضا, كما ثبت ف الصحيحي أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لسعد بن أب وقاص حي عاده مريضا عام الفتح, وف رواية عام
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 حجة الوداع »وإنك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه ال إل ازددت با درجة ورفعة حت ما تعل ف ّف
 أمرأتك«. وقال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر وبز, قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت, قال:

 سعت عبد ال بن يزيد النصاري يدث عن أب مسعود رضي ال عنهما, عن النب صلى ال عليه
 وسلم, أنه قال »إن السلم إذا أنفق على أهله نفقة يتسبها كانت له صدقة«, أخرجاه من حديث شعبة
 به, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة, حدثنا سليمان بن عبد الرحن, حدثنا ممد بن شعيب, قال:
 سعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد ال بن عريب الليكي, عن أبيه, عن جده, عن النب صلى ال

 عليه وسلم, قال: نزلت هذه اَلية }والذين ينفقون أموالم بالليل والنهار سرا وعلنية فلهم أجرهم عند
 ربم{ ف أصحاب اليل. وقال حبش الصنعان عن ابن شهاب, عن ابن عباس ف هذه اَلية, قال: هم

 الذين يعلفون اليل ف سبيل ال, رواه ابن أب حات ث قال: وكذا روي عن أب أمامة وسعيد بن السيب
 ومكحول, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, أخبنا يي بن يان عن عبد الوهاب بن ماهد,
 عن ابن جبي, عن أبيه, قال: كان لعلي أربعة دراهم, فأنفق درها ليًل ودرها نارا ودرها سرا ودرها
 علنية, فنلت }الذين ينفقون أموالم بالليل والنهار سرا وعلنية{, وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد
 الوهاب بن ماهد, وهو ضعيف, ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس, أنا نزلت ف علي

 بن أب طالب, وقوله }فلهم أجرهم عند ربم{ أي يوم القيامة على ما فعلوا من النفاق ف الطاعات
}ول خوف عليهم ول هم يزنون{ تقدم تفسيه.

 ** اّلِذيَن َيْأُكُلوَن الّرَبا َل َيُقوُموَن ِإّل َكَما َيُقوُم اّلِذي َيَتَخّبُطُه الّشْيَطاُن ِمَن اْلَمّس َذِلَك ِبَأّنُهْم َقاُلَوْا ِإّنَما
 اْلَبْيُع ِمْثُل الّرَبا َوَأَحّل الّلُه اْلَبْيَع َوَحّرَم الّرَبا َفَمن َجآَءُه َمْوِعَظٌة ّمْن ّرّبِه َفاْنَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى الّلِه

َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
    لا ذكر تعال البرار الؤدين النفقات, الخرجي الزكوات, التفضلي بالب والصدقات لذوي الاجات
 والقرابات ف جيع الحوال والوقات, شرع ف ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات,
 فأخب عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها, إل بعثهم ونشورهم, فقال }الذين يأكلون الربا ل
 يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس{, أي ل يقومون من قبورهم يوم القيامة إل كما
 يقوم الصروع حال صرعه, وتبط الشيطان له, وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا

 يبعث يوم القيامة منونا ينق, رواه ابن أب حات, قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبي
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 والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نو ذلك, وحكي عن عبد ال بن عباس وعكرمة
 وسعيد بن جبي والسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنم قالوا ف قوله }الذين يأكلون الربا ل يقومون إل

 كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس{ يعن ل يقومون يوم القيامة, وكذا قال ابن أب نيح عن
 ماهد والضحاك وابن زيد, وروى ابن أب حات من حديث أب بكر بن أب مري عن ضمرة بن حنيف,
 عن أب عبد ال بن مسعود, عن أبيه, أنه كان يقرأ }الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي
 يتخبطه الشيطان من الس يوم القيامة{ وقال ابن جرير: حدثن الثن, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا

 ربيعة بن كلثوم, حدثنا أب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: يقال يوم القيامة َلكل الربا: خذ
 سلحك للحرب, وقرأ }الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس{

 وذلك حي يقوم من قبه. وف حديث أب سعيد ف السراء, كما هو مذكور ف سورة سبحان, أنه
 عليه السلم مر ليلتئذ بقوم لم أجواف مثل البيوت, فسأل عنهم, فقيل: هؤلء أكلة الربا. رواه البيهقي
 مطوًل, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة, حدثنا السن بن موسى, عن حاد بن سلمة,

 عن علي بن زيد, عن أب الصلت, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أتيت ليلة
 أسري ب على قوم بطونم كالبيوت فيها اليات تري من خارج بطونم فقلت: من هؤلء يا جبيل ؟

 قال: هؤلء أكلة الربا«. ورواه المام أحد, عن حسن وعفان وكلها عن حاد بن سلمه به, وف
 إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سرة بن جندب ف حديث النام الطويل: فأتينا على نر, حسبت
 أنه كان يقول: أحر مثل الدم, وإذا ف النهر رجل سابح يسبح, وإذا على شط النهر رجل قد جع عنده
 حجارة كثية, وإذا ذلك السابح يسبح, ث يأت الذي قد جع الجارة عنده, فيفغر له فاه فيلقمه حجرا,

نذكر ف تفسيه أنه آكل الربا.
   وقوله }ذلك بأنم قالوا إنا البيع مثل الربا, وأحل ال البيع وحرم الربا{, أي إنا جوزوا بذلك

 لعتراضهم على أحكام ال ف شرعه, وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع, لن الشركي ل يعترفون
 بشروعية أصل البيع الذي شرعه ال ف القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنا الربا مثل البيع,

 وإنا قالوا: }إنا البيع مثل الربا{ أي هو نظيه, فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على
 الشرع, أي هذا مثل هذا, وقد أحل هذا وحرم هذا, وقوله تعال: }وأحل ال البيع وحرم الربا{ يتمل

 أن يكون من تام الكلم ردا عليهم, أي على ما قالوه من العتراض, مع علمهم بتفريق ال بي هذا
 وهذا حكما, وهو العليم الكيم الذي ل معقب لكمه ول يسأل عما يفعل وهم يسألون, وهو العال

 بقائق المور ومصالها وما ينفع عباده فيبيحه لم, وما يضرهم ينهاهم عنه, وهو أرحم بم من الوالدة
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 بولدها الطفل, ولذا قال: }فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إل ال{ أي من بلغه
 ني ال عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه, فله ما سلف من العاملة, لقوله: }عفا ال عما سلف{

 وكما قال النب صلى ال عليه وسلم يوم فتح مكة »وكل ربا ف الاهلية موضوع تت قدمّي هاتي,
 وأول ربا أضع ربا العباس« ول يأمرهم برد الزيادات الأخوذة ف حال الاهلية بل عفا عما سلف, كما

 قال تعال: }فله ما سلف وأمره إل ال{ قال سعيد بن جبي والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من
 الربا قبل التحري. وقال ابن أب حات: قرى على ممد بن عبد ال بن عبد الكم, أخبنا ابن وهب,

 أخبن جرير بن حازم, عن أب إسحاق المدان, عن أم يونس يعن امرأته العالية بنت أيفع, أن عائشة
 زوج النب صلى ال عليه وسلم قالت لا أم مبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم الؤمني أتعرفي زيد بن أرقم

 ؟ قالت: نعم, قالت: فإن بعته عبدا إل العطاء بثمانائة, فأحتاج إل ثنه, فاشتريته قبل مل الجل
 بستمائة, فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت, أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول ال صلى
 ال عليه وسلم, إن ل يتب, قال: فقلت أرأيت إن تركت الائتي وأخذت الستمائة ؟ قالت: نعم }فمن
 جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف{ وهذا الثر مشهور وهو دليل لن حرم مسألة العينة, مع ما

 جاء فيها من الحاديث الذكورة القررة ف كتاب الحكام, ول المد والنة, ث قال تعال: }ومن
 عاد{ أي إل الربا ففعله بعد بلوغه ني ال عنه, فقد استوجب العقوبة, وقامت عليه الجة, ولذا قال:

 }فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ وقد قال أبو داود: حدثنا يي أبو داود, حدثنا يي بن
 معي, أخبنا عبد ال بن رجاء الكي, عن عبد ال بن عثمان خثيم, عن أب الزبي, عن جابر, قال: لا
 نزلت }الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس{ قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »من ل يذر الخابرة فليؤذن برب من ال ورسوله« ورواه الاكم ف مستدركه

 من حديث ابن خثيم, وقال : صحيح على شرط مسلم, ول يرجاه, وإنا حرمت الخابرة وهي الزارعة
 ببعض ما يرج من الرض والزابنة: وهي اشتراء الرطب ف رؤوس النخل وبالتمر على وجه الرض,
 والحاقلة وهي اشتراء الب ف سنبله ف القل بالب على وجه الرض, إنا حرمت هذه الشياء وما

 شاكلها حسما لادة الربا, لنه ل يعلم التساوي بي الشيئي قبل الفاف, ولذا قال الفقهاء: الهل
 بالماثلة كحقيقة الفاضلة, ومن هذا حرموا أشياء با فهموا من تضييق السالك الفضية إل الربا

 والوسائل الوصلة إليه, وتفاوت نظرهم بسب ما وهب ال لكل منهم من العلم, وقد قال تعال:
 }وفوق كل ذي علم عليم{ وباب الربا من أشكل البواب على كثي من أهل العلم, وقد قال أمي

 الؤمني عمر بن الطاب رضي ال عنه: ثلث وددت أن رسول ال صلى ال عليه وسلم عهد إلينا فيهن
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 عهدا ننتهي إليه: الد, والكللة, وأبواب من أبواب الربا ـ يعن بذلك بعض السائل الت فيها شائبة
 الربا ـ والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله, لن ما أفضى إل الرام حرام, كما أن ما ل

 يتم الواجب إل به فهو واجب. وقد ثبت ف الصحيحي عن النعمان بن بشي قال: سعت رسول ال
 صلى ال عليه وسلم يقول: »إن اللل بي والرام بي, وبي ذلك أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات
 استبأ لدينه وعرضه, ومن وقع ف الشبهات وقع ف الرام, كالراعي يرعى حول المى يوشك أن يرتع

 فيه« وف السنن عن السن بن علي رضي ال عنهما قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يقول»دع ما يريبك إل ما ل يريبك« وف الديث اَلخر: »الث ما حاك ف القلب وترددت فيه النفس

 وكرهت أن يطلع عليه الناس« وف رواية »استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك« وقال الثوري عن
 عاصم, عن الشعب, عن ابن عباس, قال: آخر ما نزل على رسول ال صلى ال عليه وسلم, آية الربا,

 رواه البخاري عن قبيصة عنه, وقال أحد عن يي عن سعيد بن أب عروبة, عن قتادة عن سعيد بن
 السيب, أن عمر قال: من آخر ما نزل, آية الربا, وإن رسول ال صلى ال عليه وسلم قبض قبل أن

 يفسرها لنا, فدعوا الربا والريبة, وقال رواه ابن ماجه وابن مردويه من طريق هياج بن بسطام, عن داود
 بن أب هند عن أب نضرة عن أب سعيد الدري, قال: خطبنا عمر بن الطاب رضي ال عنه فقال: إن
 لعّلي أناكم عن أشياء تصلح لكم, وآمركم بأشياء ل تصلح لكم, وإن من آخر القرآن نزوًل آية الربا,
 وإنه قد مات رسول ال صلى ال عليه وسلم ول يبينه لنا, فدعوا ما يريبكم, إل ما ل يريبكم, وقد قال
 ابن أب عدي بالسناد موقوفا, فذكره ورده الاكم ف مستدركه, وقد قال ابن ماجه, حدثنا عمرو بن

 علي الصيف, حدثنا ابن أب عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد ال, هو ابن
 مسعود, عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »الربا ثلثة وسبعون بابا« ورواه الاكم ف مستدركه: من

 حديث عمرو بن علي الفلس بإسناده مثله, وزاد »أيسرها أن ينكح الرجل أمه, وإن أرب الربا عرض
 الرجل السلم« وقال: صحيح على شرط الشيخي, ول يرجاه. وقال ابن ماجه: حدثنا عبد ال بن

 سعيد, حدثنا عبد ال بن إدريس, عن أب معشر عن سعيد القبي, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »الربا سبعون جزءا, أيسرها أن ينكح الرجل أمه« وقال المام أحد: حدثنا هشيم
 عن عباد بن راشد, عن سعيد بن أب خية, حدثنا السن منذ نو أربعي أو خسي سنة, عن أب هريرة
 أن رسول ال . صلى ال عليه وسلم قال »يأت على الناس زمان يأكلون فيه الربا«, قال: قيل له: الناس

 كلهم ؟ قال»من ل يأكله منهم ناله من غباره«, وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه, من غي
 وجه, عن سعيد بن أب خية, عن السن به, ومن هذا القبيل تري الوسائل الفضية إل الحرمات,
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 الديث الذي رواه المام أحد, حدثنا أبو معاوية حدثنا العمش, عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن
 عائشة, قالت: لا نزلت اَليات من آخر سورة البقرة ف الربا خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم إل
 السجد فقرأهن, فحرم التجارة ف المر, وقد أخرجه الماعة, سوى الترمذي, من طرق من العمش
 به, وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسي هذه اَلية, فحرم التجارة, وف لفظ له عن عائشة, قالت: لا
 نزلت اَليات من آخر سورة البقرة ف الربا, قرأها رسول ال صلى ال عليه وسلم على الناس, ث حرم
 التجارة ف المر, قال بعض من تكلم على هذا الديث من الئمة: لا حرم الربا ووسائله حرم المر

 وما يفضي إليه من تارة ونو ذلك, كما قال عليه السلم ف الديث التفق عليه: »لعن ال اليهود
 حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثانا« وقد تقدم ف حديث علي وابن مسعود

 وغيها, عند لعن الحّلل ف تفسي قوله: }حت تنكح زوجا غيه{ قوله صلى ال عليه وسلم »لعن ال
 آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه«, قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إل إذا أظهر ف صورة عقد شرعي,
 ويكون داخله فاسدا, فالعتبار بعناه ل بصورته, لن العمال بالنيات, وف الصحيح: »إن ال ل ينظر
 إل صوركم ول إل أموالكم, وإنا ينظر إل قلوبكم, وأعمالكم« وقد صنف المام العلمة أبو العباس

 بن تيمية, كتابا ف إبطال التحليل, تضمن النهي عن تعاطي الوسائل الفضية إل كل باطل, وقد كفى ف
ذلك, وشفى, فرحه ال, ورضي عنه.

 ** َيْمَحُق الّلُه اْلّرَبا َوُيْرِبي الّصَدَقاِت َوالّلُه َل ُيِحّب ُكّل َكّفاٍر َأِثيٍم *  ِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت
َوَأَقاُموْا الّصَلَة َوآَتُوْا الّزَكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن 

    يب ال تعال أنه يحق الربا, أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه, أو يرمه بركة ماله فل
 ينتفع به, بل يعدمه به ف الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة, كما قال تعال: }قل ل يستوي البيث والطيب

 ولو أعجبك كثرة البيث{ وقال تعال: }ويعل البيث بعضه على بعض, فيكمه جيعا فيجعله ف
 جهنم{ وقال }وما آتيتم من ربا ليبو ف أموال الناس فل يربوا عند ال{ اَلية, وقال ابن جرير: ف قوله
 }يحق ال الربا{ وهذا نظي الب الذي روي عن عبد ال بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته

 تصي إل قل, وهذا الديث قد رواه المام أحد ف مسنده, فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك, عن
 الركي بن الربيع عن أبيه, عن ابن مسعود عن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »إن الربا وإن كثر فإن
 عاقبته تصي إل قل«, وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون, عن يي بن زائدة
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 عن إسرائيل عن الركي بن الربيع بن عميلة الفزاري, عن أبيه عن ابن مسعود عن النب صلى ال عليه
 وسلم, أنه قال »ما أحد أكثر من الربا إل كان عاقبة أمره إل قل«, وهذا من باب العاملة, بنقيض

 القصود, كما قال المام أحد: حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم, حدثنا اليثم بن نافه الظاهري, حدثن
 أبو يي رجل من أهل مكة, عن فروخ مول عثمان, أن عمر وهو يومئٍذ أمي الؤمني, خرج من

 السجد فرأى طعاما منشورا, فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إلينا, قال: بارك ال فيه وفيمن
 جلبه, قيل: يا أمي الؤمني إنه قد احتكر, قال: من احتكره ؟ قالوا: فروخ مول عثمان وفلن مول
 عمر, فأرسل إليهما, فقال: ما حلكما على احتكار طعام السلمي ؟ قال: يا أمي الؤمني نشتري

 بأموالنا ونبيع, فقال عمر: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »من احتكر على السلمي
 طعامهم ضربه ال بالفلس أو بذام«, فقال فروخ عند ذلك: أعاهد ال وأعاهدك أن ل أعود ف طعام

 أبدا, وأما مول عمر فقال: إنا نشتري بأموالنا ونبيع, قال أبو يي: فلقد رأيت مول عمر مذوما,
 ورواه ابن ماجه من حديث اليثم بن رافع به, ولفظه »من احتكر على السلمي طعامهم ضربه ال

بالفلس والذام«.
   وقوله }ويرب الصدقات{ قرى بضم الياء والتخفيف, من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه, أي كثره وناه
 ينميه, وقرى يرب بالضم والتشديد من التربية, قال البخاري: حدثنا عبد ال بن كثي, أخبنا كثي سع

 أبا النصر, حدثنا عبد الرحن بن عبد ال بن دينار, عن أبيه عن أب صال عن أب هريرة, قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »من تصدق بعدل ترة من كسب طيب, ول يقبل ال إل الطيب, فإن

 ال يتقبلها بيمينه ث يربيها لصاحبها كما يرب أحدكم فلوه, حت يكون مثل البل« كذا رواه ف كتاب
 الزكاة, وقال ف كتاب التوحيد: وقال خالد بن ملد بن سليمان بن بلل, عن عبد ال بن دينار فذكره

 بإسناده نوه, وقد رواه مسلم ف الزكاة, عن أحد بن عثمان بن حكيم, عن خالد بن ملد, فذكره,
 قال البخاري ورواه مسلم بن أب مري, وزيد بن أسلم, وسهيل, عن أب صال, عن أب هريرة, عن النب
 صلى ال عليه وسلم, قلت: أما رواية مسلم بن أب مري, فقد تفرد البخاري بذكرها, وأما طريق زيد بن
 أسلم, فرواها مسلم ف صحيحه, عن أب الطاهر بن السرح عن أب وهب, عن هشام بن سعيد عن زيد
 بن أسلم به, وأما حديث سهيل, فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحن عن سهيل به, وال
 أعلم, قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار, عن أب هريرة, عن النب صلى ال

 عليه وسلم, وقد أسند هذا الديث من هذا الوجه الافظ أبو بكر البيهقي, عن الاكم وغيه, عن
 الصم, عن العباس الروزي, عن أب النضر, هاشم بن القاسم, عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري, عن
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 عبد ال بن دينار, عن سعيد بن يسار, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من
 تصدق بعدل ترة من كسب طيب, ول يصعد إل ال إل الطيب, فإن ال يقبلها بيمينه فيبيها لصاحبها

 كما يرب أحدكم فّلوه, حت يكون مثل أحد« وهكذا روى هذا الديث مسلم والترمذي والنسائي
 جيعا, عن قتيبة, عن الليث بن سعد, عن سعد القبي, وأخرجه النسائي من رواية مالك, عن يي بن

 سعيد النصاري, ومن طريق يي القطان, عن ممد بن عجلن, ثلثتهم عن سعيد بن يسار أب الباب
 الدن, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم , فذكره, وقد روي عن أب هريرة من وجه آخر,
 فقال ابن أب حات: حدثنا عمرو بن عبد ال الودي, حدثنا وكيع, عن عباد بن منصور, حدثنا القاسم

 بن ممد قال: سعت أبا هريرة يقول: قال رسول, ال صلى ال عليه وسلم »إن ال عز وجل يقبل
 الصدقة, ويأخذها بيمينه فيبيها لحدكم كما يرب أحدكم مهره أو فلوه, حت إن اللقمة لتصي مثل

 أحد« وتصديق ذلك ف كتاب ال }يحق ال الرب ويرب الصدقات{ وكذا رواه أحد, عن وكيع, وهو
 ف تفسي وكيع, ورواه الترمذي, عن أب كريب عن وكيع به, وقال: حسن صحيح, وكذا رواه الثوري

 عن عباد بن منصور به, ورواه أحد أيضا عن خلف بن الوليد, عن ابن البارك, عن عبد الواحد بن
 ضمرة وعباد بن منصور, كلها عن أب نضرة, عن القاسم به, وقد رواه ابن جرير, عن ممد بن عبد
 اللك بن إسحاق, عن عبد الرزاق, عن معمر, عن أيوب, عن القاسم بن ممد, عن أب هريرة, قال:

 قال رسول, ال صلى ال عليه وسلم »إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها ال منه, فيأخذهابيمينه
 ويربيها كما يرب أحدكم مهره أو فصيله, وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو ف يد ال, أو قال ف كف

 ال حت تكون مثل أحد, فتصدقوا« وهكذا رواه أحد: عن عبد الرزاق, وهذا طريق غريب صحيح
 السناد, ولكن لفظه عجيب, والحفوظ ما تقدم, وروي عن عائشة أم الؤمني, فقال المام أحد,

 حدثنا عبد الصمد, حدثنا حاد عن ثابت, عن القاسم بن ممد, عن عائشة, أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال: إن ال ليب لحدكم التمرة واللقمة كما يرب أحدكم فّلوه أو فصيله حت يكون مثل

 أحد« تفرد به أحد من هذا الوجه وقال البزار حدثنا يي بن العلى بن منصور حدثنا إساعيل حدثن أب
 عن يي بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النب صلى ال عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أب

 هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم قال: » إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب, ول يقبل
 ال إل الطيب, فيتلقاها الرحن بيده, فيبيها كما يرب أحدكم فّلوه أو وصيفه« أو قال فصيله, ث قال:

ل نعلم أحدا رواه عن يي بن سعيد عن عمرة إل أبا أويس.
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   وقوله }وال ل يب كل كفار أثيم{, أي ل يب كفور القلب أثيم القول والفعل, ول بد من مناسبة
 ف ختم هذه اَلية بذه الصفة, وهي أن الراب ل يرضى با قسم ال له من اللل, ول يكتفي با شرع
 له من الكسب الباح, فهو يسعى ف أكل أموال الناس بالباطل, بأنواع الكاسب البيثة, فهو جحود لا

 عليه من النعمة, ظلوم آث بأكل أموال الناس بالباطل ـ ث قال تعال مادحا للمؤمني بربم, الطيعي
 أمره الؤدين شكره, الحسني إل خلقه ف إقامة الصلة وإيتاء الزكاة, مبا عما أعد لم من الكرامة,

 وأنم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال: }إن الذين آمنوا وعملوا الصالات وأقاموا الصلة وآتوا
الزكاة لم أجرهم عند ربم ول خوف عليهم ول هم يزنون{.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اّتُقوْا الّلَه َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الّرَبا ِإن ُكْنُتْم ّمْؤِمِنَي *  َفِإن ّلْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب ّمَن
 الّلِه َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن *  َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلَى

 َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصّدُقوْا َخْيٌر ّلُكْم ِإن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن *  َواّتُقوْا َيْوما ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى الّلِه ُثّم ُتَوّفَى ُكّل َنْفٍس ّما
َكَسَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن 

    يقول تعال آمرا عباده الؤمني بتقواه, ناهيا لم عما يقربم إل سخطه ويبعدهم عن رضاه, فقال }يا
 أيها الذين آمنوا اتقوا ال{ أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون }وذروا ما بقي من الربا{ أي اتركوا ما لكم

 على الناس من الزيادة على رؤوس الموال, بعد هذا النذار }إن كنتم مؤمني{ أي با شرع ال لكم
 من تليل البيع وتري الربا وغي ذلك, وقد ذكر زيد بن أسلم, وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي,

 أن هذا السياق نزل ف بن عمرو بن عمي من ثقيف, وبن الغية من بن مزوم, كان بينهم ربا ف
 الاهلية, فلما جاء السلم ودخلوا فيه, طلبت ثقيف أن تأخذه منهم, فتشاورا وقالت بن الغية ل

 نؤدي الربا ف السلم بكسب السلم, فكتب ف ذلك عتاب بن أسيد, نائب مكة إل رسول ال صلى
 ال عليه وسلم فنلت هذه اَلية, فكتب با رسول ال صلى ال عليه وسلم إليه }يا أيها الذين آمنوا

 اتقوا ال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمني * فإن ل تفعلوا فأذنوا برب من ال ورسوله{ فقالوا
 نتوب إل ال, ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم, وهذا تديد ووعيد أكيد, لن استمر على تعاطي

 الربا بعد النذار قال ابن جريج: قال ابن عباس: }فأذنوا برب{, أي استيقنوا برب من ال و رسوله,
 وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم, عن أبيه عن سعيد بن جبي عن ابن عباس, قال: يقال يوم القيامة َلكل

 الربا: خذ سلحك للحرب, ث قرأ }فإن ل تفعلوا فأذنوا برب من ال و رسوله{ وقال علي بن أب
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 طلحة, عن ابن عباس }فإن ل تفعلوا فأذنوا برب من ال و رسوله{ فمن كان مقيما على الربا ل ينع
 عنه, كان حقا على إمام السلمي أن يستتيبه, فإن نزع وإل ضرب عنقه, وقال ابن أب حات: حدثنا

 علي بن السي, حدثنا ممد بن بشار, حدثنا عبد العلى, حدثنا هشام بن حسان, عن السن وابن
 سيين, أنما قال: وال إن هؤلء الصيارفة لكلة الربا, وإنم قد أذنوا برب من ال ورسوله, ولو كان

على الناس إمام عادل لستتابم, فإن تابوا وإل وضع فيه السلح.
 وقال قتادة: أوعدهم ال بالقتل كما يسمعون, وجعلهم برجا أين ما أتوا, فإياكم ومالطة هذه البيوع

 من الربا, فإن ال قد أوسع اللل وأطابه, فل يلجئنكم إل معصيته فاقة. رواه ابن أب حات, وقال الربيع
 بن أنس: أوعد ال آكل الربا بالقتل, رواه ابن جرير, وقال السهيلي: ولذا قالت عائشة لم مبة مولة

 زيد بن أرقم ف مسألة العينة: أخبيه أن جهاده مع النب صلى ال عليه وسلم قد بطل إل أن يتوب,
 فخصت الهاد لنه ضد قوله: }فأذنوا برب من ال ورسوله{ قال: وهذا العن ذكره كثي, قال:

ولكن هذا إسناده إل عائشة ضعيف.
   ـ ث قال تعال: }وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظلمون{ أي بأخذ الزيادة }ولتظلمون{ أي
 بوضع رؤوس الموال أيضا, بل لكم ما بذلتم من غي زيادة عليه ول نقص منه, وقال ابن أب حات:

 حدثنا ممد بن السي بن أشكاب, حدثنا عبيد ال بن موسى عن شيبان, عن شبيب بن غرقدة
 البارقي, عن سليمان بن عمرو بن الحوص, عن أبيه, قال: خطب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف

 حجة الوداع, فقال »أل إن كل ربا كان ف الاهلية موضوع عنكم كله, لكم رؤس أموالكم ل
 تظلمون ولتظلمون, وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد الطلب, موضوع كله« وكذا وجده سليمان

 بن الحوص, وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي, حدثنا معاذ بن الثن, أخبنا مسدد, أخبنا أبو
 الحوص, حدثنا شبيب بن غرقدة, عن سليمان بن عمرو, عن أبيه, قال: سعت رسول ال صلى ال

 عليه وسلم يقول »أل إن كّل ربا من ربا الاهلية موضوع, فلكم رؤوس أموالكم ل تظلمون ول
 ُتظلمون« وكذا رواه من حديث حاد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أب حزة الرقاشي عن عمر وهو

ابن خارجة, فذكره.
   وقوله }وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة وأن تصدقوا خي لكم إن كنتم تعلمون{ يأمر تعال

 بالصب على العسر الذي ل يد وفاء, فقال }وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة{ ل  كما كان أهل
 الاهلية يقول أحدهم لدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن ترب, ث يندب إل الوضع عنه,

 ويعد على ذلك الي والثواب الزيل, فقال: }وأن تصدقوا خي لكم إن كنتم تعلمون{ أي وأن تتركوا
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 رأس الال بالكلية وتضعوه عن الدين, وقد وردت الحاديث من طرق متعددة عن النب صلى ال عليه
وسلم بذلك.

   )فالديث الول( عن أب أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبان: حدثنا عبد ال بن ممد بن شعيب
 الرجان, حدثنا يي بن حكيم القوم, حدثنا ممد بن بكر البسان, حدثنا عبد ال بن أب زياد, حدثن
 عاصم بن عبيد ال, عن أب أمامة أسعد بن زرارة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من سره

أن يظله ال يوم ل ظل إل ظله, فلييسر على معسر أو ليضع عنه«.
   )حديث آخر( عن بريدة. قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الوارث, حدثنا ممد بن جحادة,
 عن سليمان بن بريدة, عن أبيه, قال: سعت النب صلى ال عليه وسلم يقول »من أنظر معسرا فله بكل

 يوم مثله صدقة« قال: ث سعته يقول: »من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة« قلت: سعتك يا
 رسول ال تقول »من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة«. ث سعتك تقول »من أنظر معسرا فله بكل

 يوم مثله صدقة«, قال: »له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يل الدين, فإذا حل الدين فأنظره, فله بكل
يوم مثله صدقة«.

   )حديث آخر( عن أب قتادة الارث بن ربعي النصاري. قال أحد: حدثنا حاد بن سلمة, أخبنا أبو
 جعفر الطمي, عن ممد بن كعب القرظي, أن أبا قتادة كان له دين على رجل, وكان يأتيه يتقاضاه

 فيختب منه, فجاء ذات يوم فخرج صب, فسأله عنه, فقال: نعم هو ف البيت يأكل خزيرة, فناداه, فقال:
 يا فلن, اخرج فقد أخبت أنك هاهنا, فخرج إليه, فقال: ما يغيبك عن ؟ فقال إن معسر وليس عندي

 شيء, قال: آل أنك معسر ؟ قال: نعم, فبكى أبو قتادة, ث قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم
يقول »من نفس عن غريه, أو ما عنه, كان ف ظل العرش يوم القيامة«, ورواه مسلم ف صحيحه.

   )حديث آخر( عن حذيفة بن اليمان, قال الافظ أبو يعلى الوصلي: حدثنا الخنس أحد بن عمران,
 حدثنا ممد بن فضيل, حدثنا أبو مالك الشجعي, عن ربعي بن خراش, عن حذيفة, قال: قال رسول

 ال صلى ال عليه وسلم: »أتى ال بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت ف الدينا ؟ فقال: ما
 عملت لك يا رب مثقال ذرة ف الدنيا أرجوك با ـ قالا ثلث مرات ـ قال العبد عند آخرها: يا رب

 إنك كنت أعطيتن فضل مال, وكنت رجًل أبايع الناس, وكان من خلقي الواز, فكنت أيسر على
 الوسر وأنظر العسر, قال: فيقول ال عز وجل: أنا أحق من ييسر, ادخل النة«. وقد أخرجه البخاري
 ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش, عن حذيفة, زاد مسلم وعقبة بن عامر وأب مسعود
 البدري عن النب صلى ال عليه وسلم بنحوه, ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمار, حدثنا يي بن
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 حزة, حدثنا الزهري عن عبد ال بن عبد ال, أنه سع أبا هريرة رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه
 وسلم, قال: »كان تاجر يداين الناس, فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تاوزا عنه لعل ال يتجاوز عنا,

فتجاوز ال عنه«.
   )حديث آخر( عن سهل بن حنيف, قال الاكم ف مستدركه: حدثنا أبو عبد ال ممد بن يعقوب,
 حدثنا يي بن ممد بن يي, حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد اللك, حدثنا عمرو بن ثابت, حدثنا عبد
 ال بن ممد بن عقيل, عن عبد ال بن سهل بن حنيف, أن سهًل حدثه: أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, قال: »من أعان ماهدا ف سبيل ال أو غازيا أو غارما ف عسرته أو مكاتبا ف رقبته أظله ال ف
ظله يوم ل ظل إل ظله« ث قال: صحيح السناد ول يرجاه.

   )حديث آخر( عن عبد ال بن عمر, قال المام أحد: حدثنا ممد بن عبيد, عن يوسف بن صهيب,
 عن زيد العمى عن ابن عمر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من أراد أن تستجاب دعوته

وأن تكشف كربته, فليفرج عن معسر«. انفرد به أحد.
   )حديث آخر( عن أب مسعود عقبة بن عمرو. قال المام أحد: حدثنا يزيد بن هارون, أخبنا أبو
 مالك عن ربعي بن حراش, عن حذيفة, أن رجًل أتى به ال عز وجل, فقال: ماذا عملت ف الدنيا ؟

 فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خي, فقال ثلثا, وقال ف الثالثة: إن كنت أعطيتن فضًل من
 الال ف الدنيا, فكنت أبايع الناس, فكنت أيسر على الوسر, وأنظر العسر. فقال تبارك وتعال: نن أول

 بذلك منك, تاوزا عن عبدي, فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سعت من النب صلى ال عليه وسلم,
وهكذا رواه مسلم من حديث أب مالك سعد بن طارق به.

   )حديث آخر( عن عمران بن حصي. قال المام أحد: حدثنا أسود بن عامر, أخبنا أبو بكر, عن
 العمش, عن أب دواد, عن عمران بن حصي قال, قال: رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من كان له

على رجل حق فأخره, كان له بكل يوم صدقة«, غريب من هذا الوجه, وقد تقدم عن بريدة نوه.
   )حديث آخر( عن أب اليسر كعب بن عمرو. قال المام أحد: حدثنا معاوية بن عمرو, حدثنا زائدة,
 عن عبد اللك بن عمي, عن ربعي, قال: حدثنا أبو اليسر, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »من

 أنظر معسرا أو وضع عنه, أظله ال عز وجل ف ظله يوم ل ظل إل ظله«. وقد أخرجه مسلم ف
 صحيحه ومن وجه آخر من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت, قال: خرجت أنا وأب نطلب

 العلم ف هذا الي من النصار قبل أن يهلكوا, فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول ال صلى ال
 عليه وسلم, ومعه غلم له معه ضمامة من صحف, وعلى أب اليسر بردة ومعافري, وعلى غلمة بردة
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 ومعافري, فقال له أب: يا عم, إن أرى ف وجهك سفعة من غضب, قال: أجل كان ل على فلن بن
 فلن ـ الرامي ـ مال, فأتيت أهله, فسلمت فقلت: أث هو ؟ قالوا: ل , فخرج علّي ابن له جفر,

 فقلت: أين أبوك ؟ فقال: سع صوتك فدخل أريكة أمي, فقلت: اخرج إل فقد علمت أين أنت,
 فخرج, فقلت ما حلك على أن اختبأت من ؟ قال: أنا وال أحدثك ث ل أكذبك, خشيت وال أن
 أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول ال صلى ال عليه وسلم, وكنت وال

 معسرا. قال: قلت: آل. قال: قلت: آل ؟ قال: ال, ث قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده, ث قال: فإن
 وجدت قضاء فاقضن وإل فأنت ف حل, فأشهد بصر عيناي هاتان ـ ووضع أصبعيه على عينيه ـ

 وسع أذناي هاتان, ووعاه قلب ـ وأشار إل نياط قلبه, رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو يقول: من
أنظر معسرا أو وضع عنه, أظله ال ف ظله. وذكر تام الديث.

   )حديث آخر( عن أمي الؤمني عثمان بن عفان, قال عبد ال بن المام أحد: حدثن أبو يي البزاز
 ممد بن عبد الرحن, حدثنا السن بن أسد بن سال الكوف, حدثنا العباس بن الفضل النصاري, عن
 هشام بن زياد القرشي, عن أبيه, عن مجن مول عثمان, عن عثمان, قال: سعت رسول ال صلى ال

عليه وسلم يقول »أظل ال عينا ف ظله يوم ل ظل إل ظله, من أنظر معسرا, أو ترك لغارم«.
   )حديث آخر( عن ابن عباس. قال المام أحد: حدثنا عبد ال بن يزيد, حدثنا نوح بن جعونة السلمي
 الراسان, عن مقاتل بن حيان, عن عطاء, عن ابن عباس, قال خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم إل
 السجد وهو يقول بيده: هكذا, وأومأ عبد الرحن بيده إل الرض »من أنظر معسرا أو وضع عنه, وقاه
 ال من فيح جهنم أل إن عمل النة حزن بربوة ـ ثلثا ـ أل إن عمل النار سهل بسهوة, والسعيد من

 وقي الفت, وما من جرعة أحب إل ال من جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظمها عبد ل إل مل ال
جوفه إيانا« تفرد به أحد.

   )طريق آخر( قال الطبان: حدثنا أحد بن ممد البوران قاضي الديبية من ديار ربيعة, حدثناالسن
 بن علي الصدائي, حدثنا الكم بن الارود, حدثنا ابن أب التئد خال ابن عيينة, عن أبيه, عن عطاء,
 عن ابن عباس قال: رسول ال صلى ال عليه وسلم »من أنظر معسرا إل ميسرته أنظره اللهبذنبه إل

توبته«.
   ث قال تعال يعظ عباده, ويذكرهم زوال الدنيا, وفناء ما فيها من الموال وغيها, وإتيان اَلخرة,

 والرجوع إليه تعال, وماسبته تعال خلقه على ما عملوا, ومازاته إياهم با كسبوا من خي وشر,
 ويذرهم عقوبته, فقال: }واتقوا يوما ترجعون فيه إل ال ث توف كل نفس ما كسبت وهم ل
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 يظلمون{, وقد روي أن هذه اَلية آخر آية نزلت من القرآن العظيم, فقال ابن ليعة: حدثن عطاء بن
 دينار, عن سعيد بن جبي قال: آخر ما نزل من القرآن كله }واتقوا يوما ترجعون فيه إل ال ث توف
 كل نفس ما كسبت وهم ل يظلمون{, وعاش النب صلى ال عليه وسلم بعد نزول هذه اَلية تسع
 ليال, ث مات يوم الثني لليلتي خلتا من ربيع الول, رواه ابن أب حات, وقد رواه ابن مردويه من

 حديث السعودي عن حبيب ابن أب ثابت, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: آخر آية نزلت
 }واتقوا يوما ترجعون فيه إل ال{ وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي, عن عكرمة, عن عبد
 ال بن عباس, قال: آخر شيء نزل من القرآن }واتقوا يوما ترجعون فيه إل ال ث توف كل نفس ما

 كسبت وهم ل يظلمون{, وكذا رواه الضحاك والعوف عن ابن عباس, وروى الثوري عن الكلب, عن
 أب صال, عن ابن عباس, قال: آخر آية نزلت }واتقوا يوما ترجعون فيه إل ال{ فكان بي نزولا

 وموت النب صلى ال عليه وسلم واحد وثلثون يوما, وقال ابن جريج: يقولون: إن النب صلى ال عليه
 وسلم عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الثني, رواه ابن جرير, ورواه ابن عطية عن

 أب سعيد, قال آخر آية نزلت}واتقوا يوما ترجعون فيه إل ال ث توف كل نفس ما كسبت وهم ل
يظلمون{

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنَوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلَى َأَجٍل ّمَسّمى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب ّبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوَل َيْأَب
 َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعّلَمُه الّلُه َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل اّلِذي َعَلْيِه اْلَحّق َوْلَيّتِق الّلَه َرّبُه َوَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئا َفإن

 َكاَن اّلِذي َعَلْيِه اْلَحّق َسِفيها َأْو َضِعيفا َأْو َل َيْسَتِطيُع َأن ُيِمّل ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِلّيُه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوْا
 َشِهيَدْيِن ّمن ّرَجاِلُكْم َفِإن ّلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِمّمن َتْرَضْوَن ِمَن الّشَهَدآِء َأن َتِضّل ْإْحَداُهَما
 َفُتَذّكَر ِإْحَداُهَما اُلْخَرَى َوَل َيْأَب الّشَهَدآُء ِإَذا َما ُدُعوْا َوَل َتْسَأُمَوْا َأن َتْكُتُبوُه َصِغيا َأو َكِبيا ِإَلَى َأَجِلِه
 َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد الّلِه َوَأْقوُم ِللّشَهاَدِة َوَأْدَنَى َأّل َتْرَتاُبَوْا ِإّل َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس

 َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأّل َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدَوْا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َوَل ُيَضآّر َكاِتٌب َوَل َشِهيٌد َوِإن َتْفَعُلوْا َفِإّنُه ُفُسوٌق ِبُكْم
َواّتُقوْا الّلَه َوُيَعّلُمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكّل َشْيٍء َعِليٌم 

    هذه اَلية الكرية أطول آية ف القرآن العظيم, وقد قال المام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس,
 أخبنا ابن وهب, أخبن يونس عن ابن شهاب, قال حدثن سعيد بن السيب أنه بلغه أن أحدث القرآن
 بالعرش آية الدين. وقال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا حاد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن يوسف
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 بن مهران, عن ابن عباس أنه قال لا نزلت آية الدين: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن أول من
 جحد آدم عليه السلم, إن ال لا خلق آدم مسح ظهره, فأخرج منه ما هو ذار إل يوم القيامة, فجعل

 يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجًل يزهر, فقال: أي رب من هذا ؟ قال: هو ابنك داود, قال: أي رب,
 كم عمره, قال ستون عاما, قال: رب زذ ف عمره, قال: ل إل أن أزيده من عمرك, وكان عمر آدم

 ألف سنة, فزاده أربعي عاما, فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه اللئكة, فلما احتضر آدم وأتته
 اللئكة, قال: إنه بقي من عمري أربعون عاما, فقيل له: إنك وهبتها لبنك داود, قال: ما فعلت, فأبرز

 ال عليه الكتاب وأشهد عليه اللئكة«. وحدثنا أسود بن عامر, عن حاد بن سلمة, فذكره وزاد فيه
 »فأتها ال لداود مائة وأتها َلدم ألف سنة«. وكذا رواه ابن أب حات عن يوسف بن أب حبيب, عن

 أب داود الطيالسي, عن حاد بن سلمة: هذا حديث غريب جدا, وعلي بن زيد بن جدعان ف أحاديثه
 نكارة, وقد رواه الاكم ف مستدركه بنحوه من حديث الارث بن عبد الرحن بن أب وثاب عن سعيد
 القبي, عن أب هريرة, ومن رواية أب داود بن أب هند, عن الشعب عن أب هريرة, ومن طريق ممد بن

 عمرو عن أب سلمة, عن أب هريرة, ومن حديث تام بن سعد, عن زيد بن أسلم, عن أب صال, عن
أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم, فذكره بنحوه.

   فقوله: }يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إل أجل مسمى فاكتبوه{ هذا إرشاد منه تعال لعباده
 الؤمني إذاتعاملوا بعاملت مؤجلة أن يكتبوها, ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتا وأضبط للشاهد

 فيها, وقد نبه على هذا ف آخر اَلية حيث قال: }ذلكم أقسط عند ال وأقوم للشهادة وأدن أن ل
 ترتابوا{ وقال سفيان الثوري, عن ابن أب نيح, عن ماهد, عن ابن عباس ف قوله: }يا أيها الذين آمنوا
 إذا تداينتم بدين إل أجل مسمى فاكتبوه{ قال: أنزلت ف السلم إل أجل غي معلوم, وقال قتادة عن أب

 حسان العرج عن ابن عباس, قال: أشهد السلف الضمون إل أجل مسمى أن ال أحله وأذن فيه, ث
 قرأ }يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إل أجل مسمى{, رواه البخاري, وثبت ف الصحيحي من

 رواية سفيان بن عيينة عن ابن أب نيح, عن عبد ال بن كثي, عن أب النهال, عن ابن عباس, قال قدم
 النب صلى ال عليه وسلم الدينة وهم يسلفون ف الثمار السنة والسنتي والثلث, فقال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »من أسلف فليسلف ف كيل معلوم, ووزن معلوم, إل أجل معلوم«, وقوله: }فاكتبوه{
 أمر منه تعال بالكتابة لتوثقة والفظ, فإن قيل: فقد ثبت ف الصحيحي عن عبد ال بن عمر, قال : قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »إنا أمة أمية ل نكتب ول نسب« فما المع بينه وبي المر بالكتابة ؟

 فالواب أن الدين من حيث هو غي مفتقر إل كتابة أصًل, لن كتاب ال قد سهل ال ويسر حفظه
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 على الناس, والسنن أيضا مفوظة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, والذي أمر ال بكتابته إنا هو
 أشياء جزئية تقع بي الناس, فأمروا أمر إرشاد ل أمر إياب كما ذهب إليه بعضهم, قال ابن جريج: من

 اّدان فليكتب, ومن ابتاع فليشهد, وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان الرعشي كان رجًل صحب
 كعبا, فقال ذات يوم لصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا: وكيف يكون

 ذلك ؟ قال: رجل باع بيعا إل أجل فلم يشهد ول يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه, فدعا ربه فلم
 يستجب له, لنه قد عصى ربه, وقال أبو سعيد والشعب والربيع بن أنس والسن وابن جريج وابن زيد
 وغيهم: كان ذلك واجبا, ث نسخ بقوله: }فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته{ والدليل

 على ذلك أيضا الديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا ف شرعنا ول ينكر عدم الكتابة
 والشهاد. قال المام أحد: حدثنا يونس بن ممد, حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحن بن
 هرمز, عن أب هريرة, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, أنه ذكر أن رجًل من بن إسرائيل سأل بعض
 بن إسرائيل أن يسلفه ألف دينار, فقال: ائتن بشهداء أشهدهم. قال: كفى بال شهيدا, قال ائتن بكفيل

 قال: كفى بال كفيل. قال: صدقت,فدفعها إل أجل مسمى فخرج ف البحر فقضى حاجته ث التمس
 مركبا يقدم عليه للجل الذي أجله فلم يد مركبا فأخذ خشبة فنقرها, فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة
 معها إل صاحبها, ث زجج موضعها, ث أتى با البحر, ث قال: اللهم إنك قد علمت أن استسلفت فلنا

  وسألن شهيدا فقلت: كفى بال¹ألف دينار, فسألن كفيًل فقلت: كفى بال كفيًل, فرضي بذلك
  وإن قد جهدت أن أجد مركبا أبعث با إليه بالذي¹شهيدا, فقلت: كفى بال شهيدا, فرضي بذلك

 أعطان فلم أجد مركبا وإن استودعتكها, فرمى با ف البحر حت ولت فيه, ث انصرف وهو ف ذلك
 يطلب مركبا إل بلده, فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا ييئه باله, فإذا بالشبة الت فيها

 الال, فأخذها لهله حطبا, فلما كسرها وجد الال والصحيفة, ث قدم الرجل الذي كان تسلف منه,
 فأتاه بألف دينار وقال: وال ما زلت جاهدا ف طلب مركب َلتيك بالك فما وجدت مركبا قبل الذي

 أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إّل بشيء ؟ قال: أل أخبك أن ل أجد مركبا قبل الذي جئت فيه ؟
 قال: فإن ال قد أدى عنك الذي بعثت به ف الشبة, فانصرف بألفك راشدا, وهذا إسناد صحيح وقد

 رواه البخاري ف سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الزم, فقال وقال الليث بن سعيد
فذكره, ويقال إنه ف بعضها عن عبد ال بن صال كاتب الليث عنه.

   وقوله: }فليكتب بينكم كاتب بالعدل{ أي بالقسط والق ول ير ف كتابته على أحد, ول يكتب
 إل ما اتفقوا عليه من غي زيادة ول نقصان. وقوله }ول يأب كاتب أن يكتب كما علمه ال فليكتب{
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 أي ول يتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ول ضرورة عليه ف ذلك, فكما علمه ال ما ل
 يكن يعلم, فليتصدق على غيه من ل يسن الكتابة وليكتب, كما جاء ف الديث »إن من الصدقة أن

 تعي صانعا أو تصنع لخرق« وف الديث اَلخر »من كتم علما يعلمه ألم يوم القيامة بلجام من نار«
 وقال ماهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب, وقوله: }وليملل الذي عيه الق وليتق ال ربه{ أي
 وليملل الدين على الكاتب ما ف ذمته من الدين وليتق ال ف ذلك }ول يبخس منه شيئا{ أي ل يكتم

 منه شئيا }فإن كان الذي عليه الق سفيها{ مجورا عليه بتبذير ونوه }أو ضعيفا{ أي صغيا, أو
 منونا }أو ل يستطيع أن يل هو{ إما لعي أو جهل بوضع صواب ذلك من خطئه }فليملل وليه

بالعدل{.
   وقوله: }واستشهدوا شهيدين من رجالكم{ أمر بالشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة }فإن ل يكونا

 رجلي فرجل وامرأتان{ وهذا إنا يكون ف الموال, وما يقصد به الال, وإنا أقيمت الرأتان مقام
 الرجل لنقصان عقل الرأة, كما قال مسلم ف صحيحه: حدثنا قتيبة, حدثنا إساعيل بن جعفر, عن
 عمرو بن أب عمرو, عن القبي, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم, أنه قال »يا معشر
 النساء تصدقن وأكثرن الستغفار, فإن رأيتكن أكثر أهل النار« فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا
 رسول ال أكثر أهل النار ؟ قال: »تكثرن اللعن, وتكفرن العشي, ما رأيت من ناقصات عقل ودين

 أغلب لذي لب منكن« قالت: يا رسول ال ما نقصان العقل والدين ؟ قال »أما نقصان عقلها, فشهادة
 امرأتي تعدل شهادة رجل, فهذا نقصان العقل, وتكث الليال ل تصلي وتفطر ف رمضان فهذا نقصان

الدين«.
   وقوله: }من ترضون من الشهداء{ فيه دللة على اشتراط العدالة ف الشهود, وهذا مقيد حكم به

 الشافعي على كل مطلق ف القرآن من المر بالشهاد من غي اشتراط وقد استدل من رد الستور بذه
 اَلية الدالة على أن يكون الشاهد عدًل مرضيا. وقوله: }أن تضل إحداها{ يعن الرأتي إذا نسيت

 الشهادة }فتذكر إحداها الخرى{ أي يصل لا ذكر با وقع به من الشهاد, وبذا قرأ آخرون فتذكر
 بالتشديد من التذكار, ومن قال: إن شهادتا معها تعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. والصحيح الول,

وال أعلم.
   وقوله: }ول يأب الشهداء إذا ما دعوا{ قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الجابة, وهو قول قتادة
 والربيع بن أنس, وهذا كقوله: }ول يأب كاتب أن يكتب كما علمه ال فليكتب{ ومن ههنا استفيد
 أن تمل الشهادة فرض كفاية, وقيل مذهب المهور, والراد بقوله: }ول يأب الشهداء إذا ما دعوا{
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 للداء, لقيقة قوله الشهداء, والشاهد حقيقة فيمن تمل, فإذا دعي لدائها فعليه الجابة إذا تعينت وإل
 فهو فرض كفاية, وال أعلم, وقال ماهد وأبو ملز وغي واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت باليار, وإذا

 شهدت فدعيت فأجب, وقد ثبت ف صحيح مسلم والسنن من طريق مالك, عن عبد ال بن أب بكر بن
 ممد بن عمرو بن حزم, عن أبيه عبد ال بن عمرو بن عثمان, عن عبد الرحن بن أب عمرة عن زيد بن
 خالد, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »أل أخبكم بي الشهداء ؟ الذي يأت بشهادته قبل أن

 يسألا« فأما الديث اَلخر ف الصحيحي »أل أخبكم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن
 يستشهدوا« وكذا قوله: »ث يأت قوم تسبق أيانم شهادتم, وتسبق شهادتم أيانم« وف رواية »ث يأت
 قوم يشهدون ول يستشهدون« وهؤلء شهود الزور, وقد روي عن ابن عباس والسن البصري أنا تعم

الالي التحمل, والداء.
   وقوله: } ول تسأموا أن تكتبوه صغيا أو كبيا إل أجله{ هذا من تام الرشاد وهو المر بكتابة

 الق صغيا كان أو كبيا, فقال: ول تسأموا أي ل تلوا أن تكتبوا الق على أي حال كان من القلة
 والكثرة إل أجله, وقوله: }ذلكم أقسط عند ال وأقوم للشهادة وأدن أن ل ترتابوا{ أي هذا الذي

 أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجًل هو أقسط عند ال, أي أعدل وأقوم للشهادة, أي أثبت
 للشاهد إذا وضع خطه ث رآه تذكر به الشهادة, لحتمال أنه لو ل يكتبه أن ينساه, كما هو الواقع غالبا
 }وأدن أن ل ترتابوا{ وأقرب إل عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إل الكتاب الذي كتبتموه فيفصل

بينكم بل ريبة.
   وقوله: }إل أن تكون تارة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن ل تكتبوها{ أي إذا كان

البيع بالاضر يدا بيد, فل بأس بعدم الكتابة لنتفاء الحذور ف تركها.
   فأما الشهاد على البيع فقد قال تعال: }وأشهدوا إذا تبايعتم{ قال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة,

 حدثن يي بن عبد ال بن بكر, حدثن ابن ليعة, حدثن عطاء بن دينار, عن سعيد بن جبي, ف قوله
 تعال: }وأشهدوا إذا تبايعتم{ يعن أشهدوا على حقكم إذا كان ف أجل أو ل يكن فيه أجل , فأشهدوا

 على حقكم على كل حال, قال وروي عن جابر بن زيد وماهد وعطاء والضحاك نو ذلك, وقال
 الشعب و السن: هذا المر منسوخ بقوله: }فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته{ وهذا

 المر ممول عند المهور على الرشاد والندب ل على الوجوب, والدليل على ذلك حديث خزية بن
 ثابت النصاري, وقد رواه المام أحد: حدثنا أبو اليمان, حدثنا شعيب عن الزهري, حدثن عمارة بن

 خزية النصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم. أن النب صلى ال عليه
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 وسلم, ابتاع فرسا من أعراب, فاستتبعه النب صلى ال عليه وسلم ليقضيه ثن فرسه, فأسرع النب صلى
 ال عليه وسلم وأبطأ العراب, فطفق رجال يعترضون العراب فيساومونه بالفرس, ول يشعرون أن النب

 صلى ال عليه وسلم ابتاعه حت زاد بعضهم العراب ف السوم على ثن الفرس الذي ابتاعه النب صلى
 ال عليه وسلم, فنادى العراب النب صلى ال عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإل

 بعته, فقال النب صلى ال عليه وسلم حي سع نداء العراب, قال: أوليس قد ابتعته منك ؟ قال العراب:
 ل وال ما بعتك, فقال النب صلى ال عليه وسلم »بل قد ابتعته منك« فطفق الناس يلوذون بالنب صلى

 ال عليه وسلم, والعراب, وها يتراجعان فطفق العراب يقول: هلم شهيدا يشهد أن بايعتك, فمن جاء
 من السلمي قال للعراب: ويلك إن النب صلى ال عليه وسلم ل يكن يقول إل حقا حت جاء خزية

 فاستمع لراجعة النب صلى ال عليه وسلم ومراجعة العراب يقول: هلم شهيدا يشهد أن بايعتك, قال
 خزية: أنا أشهد أنك قد بايعته, فأقبل النب صلى ال عليه وسلم على خزية فقال »ب تشهد« ؟ فقال:

 بتصديقك يا رسول ال صلى ال عليه وسلم فجعل رسول ال صلى ال عليه وسلم شهادة خزية بشهادة
 رجلي, وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية ممد بن الوليد الزبيدي, وكلها
 عن الزهري به نوه, ولكن الحتياط هو الرشاد لا رواه المامان الافظ أبو بكر بن مردويه, والاكم
 ف مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبي, عن فراس, عن الشعب, عن أب بردة, عن أب موسى, عن

 النب صلى ال عليه وسلم, قال »ثلثة يدعون ال فل يستجاب لم: رجل له امرأة سئية اللق فلم
 يطلقها, ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ, ورجل أقرض رجًل ماًل فلم يشهد« ث قال الاكم: صحيح

 السناد على شرط الشيخي, قال: ول يرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الديث على أب موسى, وإنا
أجعوا على سند حديث شعبة بذا السناد »ثلثة يؤتون أجرهم مرتي«.

   وقوله تعال: }ول يضاّر كاتب ول شهيد{ قيل: معناه ل يضاّر الكاتب ول الشاهد, فيكتب هذا
 خلف ما يلي, ويشهد هذا بلف ما سع أو يكتمها بالكلية, وهو قول السن وقتادة وغيها. وقيل:

 معناه ل يضربما, قال ابن أب حات: حدثنا أسيد بن عاصم, حدثنا السي يعن ابن حفص, حدثنا
 سفيان عن يزيد بن أب زيادة, عن مقسم, عن ابن عباس, ف هذه اَلية }ول يضاّر كاتب ول شهيد{
 قال: يأت الرجل فيدعوها إل الكتاب والشهادة, فيقولن: إنا على حاجة, فيقول إنكما قد أمرتا أن

 تيبا, فليس له أن يضارها, قال: وروي عن عكرمة وماهد وطاوس وسعيد بن جبي والضحاك وعطية
 ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نو ذلك, وقوله: }وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم{ أي إن

 خالفتم ما أمرت به أو فعلتم ما نيتم عنه, فإنه فسق كائن بكم, أي لزم لكم ل تيدون عنه ول تنفكون
554



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 عنه, وقوله }واتقوا ال{ أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره }ويعلمكم ال{ كقوله }يا أيها
 الذين آمنوا إن تتقوا ال يعل لكم فرقانا{ وكقوله: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال وآمنوا برسوله يؤتكم

 كفلي من رحته ويعل لكم نورا تشون به{ وقوله: }وال بكل شيء عليم{ أي هو عال بقائق
المور ومصالها وعواقبها فل يفى عليه شيء من الشياء بل علمه ميط بميع الكائنات.

 ** َوِإن ُكنُتْم َعَلَى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتبا َفِرَهاٌن ّمْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضا َفْلُيَؤّد اّلِذي اْؤُتِمَن
َأَماَنَتُه َوْلَيّتِق الّلَه َرّبُه َوَل َتْكُتُموْا الّشَهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها َفِإّنُه آِثٌم َقْلُبُه َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم 

    يقول تعال: }وإن كنتم على سفر{ أي مسافرين وتداينتم إل أجل مسمى }ول تدوا كاتبا{
 يكتب لكم, قال ابن عباس: أو وجدوه ول يدوا قرطاسا أو دواة أو قلما, فرهان مقبوضة, أي فليكن

 بدل الكتابة رهان مقبوضة أي ف يد صاحب الق, وقد استدل بقوله: }فرهان مقبوضة{ على أن
 الرهن ل يلزم إل بالقبض كما هو مذهب الشافعي والمهور, واستدل با آخرون على أنه لبد أن

 يكون الرهن مقبوضا ف يد الرتن, وهو رواية عن المام أحد, وذهب إليه طائفة, واستدل آخرون من
 السلف بذه اَلية, على أنه ل يكون الرهن مشروعا إل ف السفر, قاله ماهد وغيه, وقد ثبت ف

 الصحيحي عن أنس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, توف ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلثي
 وسقا من شعي رهنها قوتا لهله, وف رواية: من يهود الدينة. وف رواية الشافعي عند أب الشحم

اليهودي, وتقرير هذه السائل ف كتاب الحكام الكبي, ول المد والنة, وبه الستعان.
   وقوله }فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته{ روى ابن أب حات بإسناد جيد عن أب سعيد

 الدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعب: إذا ائتمن بعضكم بعضا فل بأس أن ل تكتبوا
 أول تشهدوا: وقوله: }وليتق ال ربه{ يعن الؤتن كما جاء ف الديث الذي رواه المام أحد وأهل

 السنن من رواية قتادة, عن السن عن سرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »على اليد ما
أخذت حت تؤديه«.

   قوله: }ول تكتموا الشهادة{ أي ل تفوها وتغلوها, ول تظهروها. قال ابن عباس وغيه: شهادة
 الزور من أكب الكبائر وكتمانا كذلك, ولذا قال }ومن يكتمها فإنه آث قلبه{ قال السدي: يعن فاجر

 قلبه, وهذه كقوله تعال: }ول نكتم شهادة ال إنا إذا لن اَلثي{ وقال تعال: }يا أيها الذين آمنوا
 كونوا قوامي بالقسط شهداء ل ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربي إن يكن غنيا أو فقيا فال أول
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 بما فل تتبعوا الوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن ال كان با تعملون خبيا{ وهكذا قال ههنا
}ول تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آث قلبه وال با تعملون عليم{.

 ** لّلِه ما ِفي الّسَماواِت َوَما ِفي الْرِض َوِإن ُتْبُدوْا َما ِفَي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه الّلُه َفَيْغِفُر ِلَمن
َيَشآُء َوُيَعّذُب َمن َيَشآُء َوالّلُه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر 

    يب تعال أن له ملك السموات والرض وما فيهن وما بينهن, وأنه الطلع على ما فيهن, ل تفى عليه
 الظواهر ول السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت, وأخب أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه
 ف صدورهم, كما قال تعال: }قل إن تفوا ما ف صدروكم أو تبدوه يعلمه ال ويعلم ما ف السموات

 وما ف الرض وال على كل شيء قدير{ وقال }يعلم السر وأخفى{ واَليات ف ذلك كثية جدا, وقد
 أخب ف هذه بزيد على العلم وهو الحاسبة على ذلك, ولذا لا نزلت هذه اَلية اشتد ذلك على

 الصحابة رضي ال عنهم, وخافوا منها, ومن ماسبة ال لم على جليل العمال وحقيها, وهذا من
 شدة إيانم وإيقانم. قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الرحن بن إبراهيم, حدثن أبو عبد

 الرحن يعن العلء عن أبيه, عن أب هريرة, قال: لا نزلت على رسول ال صلى ال عليه وسلم }ل ما
 ف السموات وما ف الرض وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه ياسبكم به ال فيغفر لن يشاء ويعذب

 من يشاء وال على كل شيء قدير{ اشتد ذلك على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فأتوا
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, ث جثوا على الركب وقالوا: يا رسول ال كلفنا من العمال ما نطيق,

 الصلة والصيام والهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه اَلية, ول نطيقها. فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابي من قبلكم: سعنا وعصينا ؟ بل قولوا: سعنا
 وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك الصي« فلما أقر با القوم وذلت با ألسنتهم, أنزل ال ف أثرها }آمن

 الرسول با أنزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بال وملئكته وكتبه ورسله ل نفّرق بي أحد من رسله,
 وقالوا سعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصي{ فلما فعلوا ذلك نسخها ال فأنزل ال: }ل يكلف ال

 نفسا إل وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{ إل آخره.
 ورواه مسلم منفردا به من حديث يزيد بن زريع, عن روح بن القاسم, عن العلء, عن أبيه عن أب

 هريرة, فذكر مثله ولفظه, فلما فعلوا ذلك نسخها ال, فأنزل ال }ل يكلف ال نفسا إل وسعها لا ما
 كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{ قال: نعم, }ربنا ول تمل علينا
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 إصرا كما حلته على الذين من قبلنا{ قال: نعم }ربنا ول تملنا ما ل طاقة لنا به{ قال: نعم }واعف
عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين{ قال: نعم.

   )حديث ابن عباس ف ذلك( قال المام أحد: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان, سعت
 سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: لا نزلت هذه اَلية }وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه ياسبكم به
 ال{ قال دخل قلوبم منها شيء ل يدخل قلوبم من شيء, قال: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 » قولوا سعنا وأطعنا وسلمنا« فألقى ال اليان ف قلوبم, فأنزل ال }آمن الرسول با أنزل إليه من ربه
 والؤمنون كل آمن بال وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بي أحد من رسله وقالوا سعنا وأطعنا غفرانك

 ربنا وإليك الصي{ إل قوله }فانصرنا على القوم الكافرين{ وهكذا رواه مسلم عن أب بكر بن أب
 شبية وأب كريب وإسحاق بن إبراهيم, ثلثتهم عن وكيع به, وزاد }ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو

 أخطأنا{ قال: قد فعلت }ربنا ول تمل علينا إصرا كما حلته على الذين من قبلنا{ قال: قد فعلت
 }ربنا ول تملنا ما ل طاقة لنا به{قال: قد فعلت }واعف عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولنا فانصرنا

على القوم الكافرين{ قال: قد فعلت.
   )طريق أخرى( عن ابن عباس. قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن حيد العرج,

 عن ماهد, قال: دخلت على ابن عباس, فقلت: يا أبا عباس, كنت عند ابن عمر فقرأ هذه اَلية فبكى,
 قال: أية آية ؟ قلت }وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه{ قال ابن عباس: إن هذه اَلية حي أنزلت,

 غمت أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم غما شديدا وغاظتهم غيظا شديدا, وقالوا: يا رسول
 ال هلكنا إن كنا نؤاخذ با تكلمنا وبا نعمل, فأما قلوبنا فليست بأيدينا, فقال لم رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: »قولوا سعنا وأطعنا« فقالوا سعنا وأطعنا, قال: فنسختهاهذه اَلية }آمن الرسول با أنزل

 إليه من ربه والؤمنون كل آمن بال{ إل }ل يكلف ال نفسا إل وسعها لا ما كسبت وعليها ما
اكتسبت{ فتجوز لم عن حديث النفس وأخذوا بالعمال.

   )طريق أخرى( عنه. قال ابن جرير: حدثن يونس, أخبنا ابن وهب, أخبن يونس بن يزيد, عن ابن
 شهاب, عن سعيد بن مرجانة, سعه يدث: أنه بينما هو جالس مع عبد ال بن عمر تل هذه اَلية }ل

 ما ف السموات وما ف الرض وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه ياسبكم به ال فيغفر لن يشاء{ اَلية,
 فقال: وال لئن واخذنا ال بذا لنهلكن, ث بكى ابن عمر حت سع نشيجه, قال ابن مرجانة: فقمت

 حت أتيت ابن عباس, فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حي تلها, فقال ابن عباس: يغفر ال لب
 عبد الرحن لعمري لقد وجد السلمون منها حي أنزلت مثل ما وجد عبد ال بن عمر, فأنزل ال بعدها
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 }ل يكلف ال نفسا إل وسعها{ إل آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة ما ل طاقة
 للمسلمي با, وصار المر إل أن قضى ال عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت ف القول

والفعل.
   )طريق أخرى( قال ابن جرير: حدثن الثن, حدثنا إسحاق, حدثنا يزيد بن هارون, عن سفيان بن

 حسي, عن الزهري, عن سال, أن أباه قرأ }وإن تبدوا ما ف انفسكم أو تفوه ياسبكم به ال{
 فدمعت عيناه, فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم ال أبا عبد الرحن لقد صنع كما صنع رسول ال
 صلى ال عليه وسلم حي أنزلت, فنسختها اَلية الت بعدها }ل يكلف ال نفسا إل وسعها{ فهذه
 طرق صحيحة عن ابن عباس, وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال البخاري: حدثنا

 إسحاق, حدثنا روح, حدثنا شعبة عن خالد الذاء, عن مروان الصغر, عن رجل من أصحاب النب
 صلى ال عليه وسلم أحسبه ابن عمر }وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه{ قال: نسختها اَلية الت

 بعدها, وهكذا روي عن علّي وابن مسعود وكعب الحبار والشعب والنخعي وممد بن كعب القرظي
 وعكرمة وسعيد بن جبي وقتادة, أنا منسوخة بالت بعدها, وقد ثبت با رواه الماعة ف كتبهم الستة

 من طريق قتادة, عن زرارة بن أب أوف عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن ال
تاوز ل عن أمت ما حدثت به أنفسها مال تكلم أو تعمل«.

   وف الصحيحي من حديث سفيان بن عيينة, عن أب الزناد, عن العرج, عن أب هريرة, قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »قال ال: إذا هّم عبدي بسيئة فل تكتبوها عليه, فإن عملها فاكتبوها

 سيئة, وإذا هم بسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, فإن عملها فاكتبوها عشرا« لفظ مسلم وهو ف إفراده
 من طريق إساعيل بن جعفر, عن العلء, عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »قال
 ال: إذا هم عبدي بسنة ول يعملها كتبتها له حسنة, فإن عملها كتبتها له عشر حسنات, إل سبعمائة
 ضعف, وإذا هم بسيئة فلم يعملها ل أكتبها عليه, فإن عملها كتبتها سيئة واحدة«. وقال عبد الرزاق:
 أخبنا معمر عن هام بن منبه, قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن ممد رسول ال صلى ال عليه وسلم,

 قال »قال ال: إذا تدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما ل يعمل, فإذا عملها فأنا أكتبها
 بعشر أمثالا, وإذا تدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما ل يعملها, فإن عملها فأنا أكتبها له بثلها«.
 وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »قالت اللئكة: رب وذاك أن عبدك, يريد أن يعمل سيئة وهو
 أبصر به فقال: ارقبوه, فإن عملها فاكتبوها له بثلها, وإن تركها فاكتبوها له حسنة, وإنا تركها من
 جراي«. وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إذا أحسن أحد إسلمه, فإن له بكل حسنة يعملها
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 تكتب له بعشر أمثالا إل سبعمائة ضعف, وكل سيئة تكتب بثلها حت يلقى ال عز وجل« تفرد به
 مسلم عن ممد بن رافع عن عبد الرزاق بذا السياق واللفظ, وبعضه ف صحيح البخاري. وقال مسلم

 أيضا: حدثنا أبو كريب, حدثنا خالد الحر, عن هشام, عن ابن سيين, عن أب هريرة, قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »من هّم بسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, ومن هم بسنة فعملها

 كتبت له عشرا إل سبعمائة, ومن هم بسيئة فلم يعملها ل تكتب له, وإن عملها كتبت« تفرد به مسلم
 دون غيه من أصحاب الكتب. وقال مسلم أيضا: حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا عبد الوارث عن العد

 أب عثمان, حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم فيما يروي
 عن ربه تعال, قال »إن ال كتب السنات والسيئات ث بي ذلك, فمن هم بسنة فلم يعملها كتبها ال

 عنده حسنة كاملة, وإن هم بسنة فلم يعملها كتبها ال عنده حسنة كاملة, وإن هم با فعملها كتبها
 ال عنده عشر حسنات إل سبعمائة ضعف إل أضعاف كثية, وإن هّم بسيئة فلم يعملها كتبها ال عنده
 حسنة, وإن هّم با فعملها, كتبها ال عنده سيئة واحدة« ث رواه مسلم عن يي بن يي, عن جعفر بن

 سليمان, عن العد أب عثمان ف هذا السناد بعن حديث عبد الرزاق,. زاد »وماها ال ول يهلك
 على ال إل هالك« وف حديث سهيل عن أبيه, عن أب هريرة, قال: جاء ناس من أصحاب رسول ال

 صلى ال عليه وسلم, فسألوه فقالوا: إنا ند ف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قال »وقد وجدتوه
 ؟« قالوا: نعم, قال »ذاك صريح اليان« لفظ مسلم, وهو عند مسلم أيضا من طريق العمش عن أب
 صال عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم به, وروى مسلم أيضا من حديث مغية, عن

 إبراهيم, عن علقمة, عبد ال, قال: سئل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن الوسوسة, قال »تلك
صريح اليان«.

   وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس }وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه ياسبكم به ال{ فإنا ل
 تنسخ, ولكن ال إذا جع اللئق يوم القيامة يقول: إن أخبكم با أخفيتم ف أنفسكم ما ل يطلع عليه
 ملئكت, فأما الؤمنون فيخبهم ويغفر لم ما حدثوا به أنفسهم, وهو قوله }ياسبكم به ال{ يقول:

 يبكم, وأما أهل الشك والريب فيخبهم با أخفوا من التكذيب, وهو قوله }فيغفر لن يشاء ويعذب
 من يشاء{ وهو قوله }ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم{ أي من الشك والنفاق. وقد روى العوف

والضحاك عنه قريبا من هذا.
   وروى ابن جرير عن ماهد والضحاك نوه, وعن السن البصري أنه قال: هي مكمة ل تنسخ,

 واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه ل يلزم من الحاسبة العاقبة, وأنه تعال قد ياسب ويغفر, وقد
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 ياسب ويعاقب, بالديث الذي رواه عند هذه اَلية قائًل: حدثنا ابن بشار, حدثنا ابن أب عدي عن
 سعيد بن هشام )ح( وحدثن يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, حدثنا ابن هشام, قال جيعا ف
 حديثهما عن قتادة عن صفوان بن مرز, قال: بينما نن نطوف بالبيت مع عبد ال بن عمر وهو
 يطوف, إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر, ما سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ف

 النجوى, قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »يدنو الؤمن من ربه عز وجل حت يضع
 عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب أعرف, مرتي, حت إذا بلغ به ما شاء
 ال أن يبلغ, قال: فإن قد سترتا عليك ف الدنيا وإن أغفرها لك اليوم, قال: فيعطى صحيفة حسناته أو
 كتابه بيمينه, وأما الكفار والنافقون فينادى بم على رؤوس الشهاد }هؤلء الذين كذبوا على ربم أل
 لعنة ال على الظالي{ وهذا الديث مرج ف الصحيحي وغيها من طرق متعددة عن قتادة به, وقال

 ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حاد بن سلمة عن علي بن زيد, عن أبيه,
 قال: سألت عائشة عن هذه اَلية }وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه ياسبكم به ال{ قالت: ما سألن
 عنها أحد منذ سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم عنها, فقالت: هذه مبايعة ال العبد وما يصيبه من

 المى والنكبة, والبضاعة يضعها ف يد كمه فيفقدها, فيفزع لا ث يدها ف ضبنته حت إن الؤمن
 ليخرج من ذنوبه كما يرج التب الحر, وكذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حاد بن سلمة به,

 وقال الترمذي: غريب ل نعرفه إل من حديثه. )قلت( وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب ف
 رواياته, وهو يروي هذا الديث عن امرأة أبيه أم ممد أمية بنت عبد ال, عن عائشة, وليس لا عنها ف

الكتب سواه.

 ** آَمَن الّرُسوُل ِبَمآ ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمن ّرّبِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكّل آَمَن ِبالّلِه َوَملِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َل ُنَفّرُق َبْيَن
 َأَحٍد ّمن ّرُسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َرّبَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصُي *  َل ُيَكّلُف الّلُه َنْفسا ِإّل ُوْسَعَها َلَها َما
 َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َرّبَنا َل ُتَؤاِخْذَنا ِإن ّنِسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا َرّبَنا َوَل َتْحِمْل َعَلْيَنآ ِإْصرا َكَما َحَمْلَتُه
 َعَلى اّلِذيَن ِمن َقْبِلَنا َرّبَنا َوَل ُتَحّمْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعّنا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوَلَنا َفاْنُصْرَنا

َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن 

 ذكر الحاديث الواردة ف فضل هاتي اَليتي الكريتي نفعنا ال بما
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   )الديث الول( ـ قال البخاري: حدثنا ممد بن كثي, أخبنا شعبة عن سليمان, عن إبراهيم, عن
 عبد الرحن, عن ابن مسعود, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »من قرأ اَليتي« وحدثنا أبو نعيم:

 حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم عن عبد الرحن بن يزيد, عن أب مسعود, قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »من قرأ باَليتي ـ من آخر سورة البقرة ف ليلة كفتاه« وقد أخرجه بقية الماعة
 عن طريق سليمان بن مهران العمش بإسناده مثله وهو ف الصحيحي من طريق الثوري, عن منصور,

 عن إبراهيم, عن عبد الرحن عنه به, وهو ف الصحيحي أيضا عن عبد الرحن, عن علقمة, عن ابن
 مسعود, قال عبد الرحن: ث لقيت أبا مسعود فحدثن به, وهكذا رواه أحد بن حنبل, حدثنا يي بن
 آدم, حدثنا شريك, عن عاصم, عن السيب بن رافع, عن علقمة, عن ابن مسعود, عن النب صلى ال

عليه وسلم, قال »من قرأ اَليتي من آخر سورة البقرة ف ليلته كفتاه«.
   )الديث الثان( ـ قال المام أحد: حدثنا حسي, حدثنا شيبان, عن منصور, عن ربعي, عن خرشة
 بن الر, عن العرور بن سويد, عن أب ذر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أعطيت خواتيم
 سورة البقرة من كن تت العرش ل يعطهن نب قبلي« قد رواه ابن مردويه من حديث الشجعي, عن

 الثوري, عن منصور, عن ربعي, عن زيد بن ظبيان, عن أب ذر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
وسلم »أعطيت خواتيم سورة البقرة من كن تت العرش«.

   )الديث الثالث( ـ قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة, حدثنا أبو أسامة, حدثنا مالك بن مغول
 )ح( وحدثنا ابن ني وزهي بن حرب, جيعا عن عبد ال بن ني, وألفاظهم متقاربة, قال ابن ني:

 حدثنا أب, حدثنا مالك ابن مغول عن الزبي بن عدي, عن طلحة, عن مرة, عن عبد ال, قال: لا أسري
 برسول ال صلى ال عليه وسلم, انتهى به إل سدرة النتهى, وهي ف السماء السابعة, إليها ينتهي ما

 يعرج من الرض فيقبض منها, وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها, قال }إذ يغشى السدرة ما
 يغشى{ قال: فراش من ذهب, قال: أعطي رسول ال صلى ال عليه وسلم ثلثا: أعطي الصلوات

المس, وأعطي خواتيم سورة البقرة, وغفر لن ل يشرك بال من أمته شيئا القحمات.
   )الديث الرابع( قال أحد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثن ممد بن
 إسحاق عن يزيد أب حبيب عن مرثد بن عبد ال اليزن عن عقبة بن عامر الهن قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم »اقرأ اَليتي من آخر سورة البقرة فإن أعطيتهما من كن تت العرش« هذا إسناد
حسن ول يرجوه ف كتبهم.
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   )الديث الامس( ـ قال ابن مردويه: حدثنا أحد بن كامل, حدثنا إبراهيم بن إسحاق الرب,
 أخبنا مروان, أنبأنا ابن عوانة عن أب مالك, عن ربعي, عن حذيفة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: »فضلنا على الناس بثلث أوتيت هذه اَليات من آخر سورة البقرة من بيت كن تت العرش, ل

 يعطها أحد قبلي, ول يعطاها أحد بعدي« ث رواه من حديث نعيم بن أب هند عن ربعي عن حذيفة
بنحوه.

   )الديث السادس( ـ قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن نافع, أنبأنا إساعيل بن الفضل, أخبنا
 ممد بن بزيع, أخبنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول, عن أب إسحاق, عن الارث, عن علي, قال:
 ل أرى أحدا عقل السلم ينام حت يقرأ خواتيم سورة البقرة, فإنا من كن أعطيه نبيكم صلى ال عليه

 وسلم من تت العرش, ورواه وكيع ف تفسيه عن إسرائيل, عن أب إسحاق, عن عمي بن عمرو
 الخارقي, عن علي, قال: ما أرى أحدا يعقل, بلغه السلم, ينام حت يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة

البقرة, فإنا من كن تت العرش.
   )الديث السابع( ـ قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار حدثنا عبد الرحن بن مهدي, حدثنا حاد
 بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحن الرمي, عن أب قلبة, عن أب الشعث الصنعان, عن النعمان بن
 بشي عن النب صلى ال عليه وسلم, قال: »إن ال كتب كتابا قبل أن يلق السموات والرض بألفي

 عام, أنزل منه آيتي ختم بما سورة البقرة, ول يقرأ بن ف دار ثلث ليال فيقر با شيطان« ث قال: هذا
 حديث غريب, وهكذا رواه الاكم ف مستدركه من حديث حاد بن سلمة به وقال: صحيح على

شرط مسلم, ول يرجاه.
   )الديث الثامن( قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحن بن ممد بن مدين, أخبنا السن بن الهم,

 أخبنا إساعيل بن عمرو, أخبنا ابن مري, حدثن يوسف بن أب الجاج, عن سعيد, عن ابن عباس,
 قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا قرأ سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال: »إنما من

 كن الرحن تت العرش« وإذا قرأ }ومن يعمل سوءا يزبه{ }وأن ليس للنسان إل ماسعى, وأن سعيه
سوف يرى ث يزاه الوف{ استرجع واستكان.

   )الديث التاسع( قال ابن مردويه: حدثنا عبد ال بن ممد بن كوف, حدثنا أحد بن يي بن حزة,
 حدثنا ممد بن بكر, حدثنا مكي بن إبراهيم, حدثنا عبد ال بن أب حيد, عن أب مليح, عن معقل بن

 يسار, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أعطيت فاتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تت
العرش والفصل نافلة«.
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   )الديث العاشر( ـ قد تقدم ف فضائل الفاتة من رواية عبد ال بن عيسى بن عبد الرحن بن أب
 ليلى عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: بينا رسول ال صلى ال عليه وسلم وعنده جبيل إذ سع

 نقيضا فوقه, فرفع جبيل بصره إل السماء, فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما ل يؤتما نب قبلك: فاتة
الكتاب وخواتيم سورة البقرة, لن تقرأ حرفا منهما إل أوتيته رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه.

   فقوله تعال: }آمن الرسول با أنزل إليه من ربه{ إخبار عن النب صلى ال عليه وسلم بذلك, قال ابن
 جرير: حدثنا بشر, حدثنا يزيد, حدثنا سعيد عن قتادة, قال: ذكر لنا أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, قال لا نزلت عليه هذه اَلية »ويق له أن يؤمن« وقد روى الاكم ف مستدركه: حدثنا أبو
 النضر الفقيه, حدثنا معاذ بن ندة القرشي, حدثنا خلد بن يي, حدثنا أبو عقيل عن يي بن أب كثي,
 عن أنس بن مالك, قال: لا نزلت هذه اَلية على النب صلى ال عليه وسلم }آمن الرسول با أنزل إليه

 من ربه{ قال النب صلى ال عليه وسلم: »حق له أن يؤمن«, ث قال الاكم: صحيح السناد ول
يرجاه.

   وقوله }والؤمنون{ عطف على الرسول, ث أخب عن الميع فقال }كل آمن بال وملئكته وكتبه
 ورسله ل نفرق بي أحد من رسله{ فالؤمنون يؤمنون بأن ال واحد أحد, فرد صمد, ل إله غيه, ول
 رب سواه. ويصدقون بميع النبياء والرسل والكتب النلة من السماء على عباد ال الرسلي والنبياء,
 ل يفرقون بي أحد منهم, فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض, بل الميع عندهم صادقون باّرون راشدون
 مهديون هادون إل سبيل الي, وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن ال حت نسخ الميع بشرع
 ممد صلى ال عليه وسلم, خات النبياء والرسلي, الذين تقوم الساعة على شريعته, ول تزال طائفة من
 أمته على الق ظاهرين, وقوله }وقالوا سعنا وأطعنا{ أي سعنا قولك يا ربنا وفهمناه, وقمنا به وامتثلنا

 العمل بقتضاه, }غفرانك ربنا{ سؤال للمغفرة والرحة واللطف, قال ابن أب حات: حدثنا علي بن
 حرب الوصلي, حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس ف قول ال

 }آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والؤمنون ـ إل قوله ـ غفرانك ربنا{ قال: قد غفرت لكم }وإليه
 الصي{ أي الرجع والآب يوم الساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حيد, حدثنا جرير عن بيان, عن
 حكيم, عن جابر, قال: لا نزلت على رسول ال صلى ال عليه وسلم }آمن الرسول با أنزل إليه من

 ربه والؤمنون كل آمن بال وملئكته وكتبه ورسله ل نفرق بي أحد من رسله وقالوا سعنا وأطعنا
 غفرانك ربنا وإليك الصي{ قال جبيل: إن ال قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه, فسأل
 }ل يكلف ال نفسا إل وسعها{ إل آخر هذه الية, وقوله }ل يكلف ال نفسا إل وسعها{ أي ل
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 يكلف أحدا فوق طاقته, وهذا من لطفه تعال بلقه ورأفته بم وإحسانه إليهم, وهذه هي الناسخة
 الرافعة لا كان أشفق منه الصحابة ف قوله }وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تفوه ياسبكم به ال{ أي هو
 وإن حاسب وسأل, لكن ل يعذب إل با يلك الشخص دفعه, فأما مال يلك دفعه من وسوسة النفس
 وحديثها, فهذا ل يكلف به النسان, وكراهية الوسوسة السيئة من اليان, وقوله }لا ما كسبت{ أي
 من خي }وعليها ما اكتسبت{ أي من شر وذلك ف العمال الت تدخل تت التكليف. ث قال تعال

 مرشدا عباده إل سؤاله, وقد تكفل لم بالجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا }ربنا ل تؤاخذنا إن
 نسينا أو أخطأنا{ أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان, أو فعلنا حراما كذلك, أو أخطأنا أي الصواب

 ف العمل جهًل منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم ف صحيح مسلم من حديث أب هريرة, قال »قال ال:
 نعم« ولديث ابن عباس, قال ال »قد فعلت«. وروى ابن ماجه ف سننه وابن حبان ف صحيحه من

  قال ابن ماجه ف روايته عن ابن عباس, وقال الطبان وابن¹حديث أب عمرو الوزاعي, عن عطاء
 حبان, عن عطاء, عن عبيد بن عمي, عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن ال

 وضع عن أمت الطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« وقد روي من طريق آخر وأعله أحد وأبو حات,
 وال أعلم. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا أبو بكر الذل, عن شهر,

 عن أم الدرداء, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »إن ال تاوز لمت عن ثلث: عن الطأ والنسيان,
 والستكراه« قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن, فقال: أجل, أما تقرأ بذلك قرآنا }ربنا ل تؤاخذنا

إن نسينا أو أخطأنا{.
   وقوله }ربنا ول تمل علينا إصرا كما حلته على الذين من قبلنا{ أي ل تكلفنا من العمال الشاقة
 وإن أطقناها كما شرعته للمم الاضية قبلنا من الغلل واَلصار الت كانت عليهم, الت بعثت نبيك

 ممدا صلى ال عليه وسلم, نب الرحة بوضعه ف شرعه الذي أرسلته به من الدين النيفي السهل
 السمح, وقد ثبت ف صحيح مسلم عن أب هريرة, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »قال ال:
 نعم« وعن ابن عباس, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »قال ال قد فعلت«. وجاء ف الديث

من طرق عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال: »بعثت بالنيفية السمحة«.
   وقوله }ربنا ول تملنا ما ل طاقة لنا به{ أي من التكليف والصائب والبلء ل تبتلنا با ل قبل لنا به,
 وقد قال مكحول ف قوله }ربنا ول تملنا ما ل طاقة لنا به{ قال: العزبة والغلمة, رواه ابن أب حات,

قال ال: نعم, وف الديث اَلخر: قال ال: قد فعلت.
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   وقوله }واعف عنا{ أي فيما بيننا وبينك ما تعلمه من تقصينا وزللنا }واغفر لنا{ أي فيما بيننا وبي
 عبادك فل تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة }وارحنا{ أي فيما يستقبل فل توقعنا بتوفيقك ف

 ذنب آخر, ولذا قالوا: إن الذنب متاج إل ثلثة أشياء: أن يعفو ال عنه فيما بينه وبينه, وأن يستره عن
 عباده فل يفضحه به بينهم, وأن يعصمه فل يوقعه ف نظيه. وقد تقدم ف الديث أن ال قال: نعم, وف

الديث اَلخر: قال ال: قد فعلت.
   وقوله }أنت مولنا{ أي أنت ولينا وناصرنا, وعليك توكلنا, وأنت الستعان, وعليك التكلن, ول

 حول لنا ول قوة إل بك, }فانصرنا على القوم الكافرين{ أي الذين جحدوا دينك, وأنكروا وحدانيتك
 ورسالة نبيك, وعبدوا غيك وأشركوا معك من عبادك, فانصرنا عليهم, واجعل لنا العاقبة عليهم ف

 الدنيا واَلخرة, قال ال: نعم. وف الديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس, قال ال: قد فعلت. وقال
 ابن جرير: حدثن مثن بن إبراهيم, حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان عن أب إسحاق أن معاذا رضي ال

 عنه, كان إذا فرغ من هذه السورة }فانصرنا على القوم الكافرين{ قال: آمي. ورواه وكيع عن سفيان,
عن أب إسحاق, عن رجل, عن معاذ بن جبل, أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمي.
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سورة آل عمران
   هي مدنية, لن صدرها إل ثلث وثاني آية منها نزل ف وفد نران وكان قدومهم ف سنة تسع من

 الجرة, كما سيأت بيان ذلك عند تفسي آية الباهلة منها, إن شاء ال تعال, وقد ذكرنا ما ورد ف
فضلها مع سورة البقرة أول البقرة.

 ِبْسِم الّلِه الّرْحمـِن الّرِحيِم 

 ** اَلَم *  الّلُه ل ِإَلـَه ِإّل ُهَو اْلَحّي اْلَقّيوُم *  َنّزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحّق ُمَصّدقا ّلَما َبْيَن َيَدْيِه َوَأْنَزَل
 الّتْوَراَة َواِلْنِجيَل *  ِمن َقْبُل ُهًدى ّللّناِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإّن اّلِذيَن َكَفُروْا ِبآَياِت الّلِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد

َوالّلُه َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم 
    قد ذكرنا الديث الوارد ف أن اسم ال العظم ف هاتي اَليتي }ال ل إله إل هو الي القيوم{

 و}أل ال ل إله إل هو الي القيوم{ عند تفسي آية الكرسي وقد تقدم الكلم على قوله }أل{ ف أول
 سورة البقرة با يغن عن إعادته, وتقدم الكلم على قوله: }ال ل إله إل هو الي القيوم{ ف تفسي آية

الكرسي.
   وقوله تعال: }نزل عليك الكتاب بالق{ يعن نزل عليك القرآن يا ممد بالق, أي ل شك فيه ول
 ريب, بل هو منل من عند ال, أنزله بعلمه واللئكة يشهدون وكفى بال شهيدا, وقوله: }مصدقا لا

 بي يديه{ أي من الكتب النلة قبله من السماء على عباد ال النبياء, فهي تصدقه با أخبت به,
 وبشرت ف قدي الزمان, وهو يصدقها, لنه طابق ما أخبت به, وبشرت من الوعد من ال بإرسال
 ممد صلى ال عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: }وأنزل التوراة{ أي على موسى بن
 عمران, }والنيل{ أي على عيسى ابن مري عليهما السلم, }من قبل{ أي من قبل هذا القرآن

 }هدى للناس{ أي ف زمانما. }وأنزل الفرقان{ وهو الفارق بي الدى والضلل. والق والباطل,
 والغي والرشاد, با يذكره ال تعال من الجج والبينات والدلئل الواضحات, والباهي القاطعات,

 ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ـ
 ههنا ـ القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن ف قوله: }نزل عليك الكتاب
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 بالق{ وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أب حات عن أب صال, أن الراد بالفرقان ههنا التوراة, فضعيف
أيضا لتقدم ذكر التوراة, وال أعلم.

   وقوله تعال: }إن الذين كفروا بآيات ال{ أي جحدوا با وأنكروها وردوها بالباطل, }لم عذاب
 شديد{ أي يوم القيامة, }وال عزيز{ أي منيع الناب عظيم السلطان, }ذو انتقام{ أي من كذب

بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام.

 ** ِإّن الّلَه َل َيْخَفَى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي الْرِض َوَل ِفي الّسَمآِء *  ُهَو اّلِذي ُيَصّوُرُكْم ِفي الْرَحاِم َكْيَف
َيَشآُء َل ِإَلـَه ِإّل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

    يب تعال أنه يعلم غيب السماء والرض, ل يفى عليه شيء من ذلك, }هو الذي يصوركم ف
 الرحام كيف يشاء{ أي يلقكم ف الرحام كما يشاء من ذكر وأنثى, وحسن وقبيح, وشقي وسعيد,
 }ل إله إل هو العزيز الكيم{ أي هو الذي خلق, وهو الستحق لللية وحده ل شريك له, وله العزة
 الت ل ترام, والكمة والحكام. وهذه اَلية فيها تعريض, بل تصريح بأن عيسى ابن مري عبد ملوق,

 كما خلق ال سائر البشر, لن ال صوره ف الرحم وخلقه كما يشاء, فكيف يكون إلا كما زعمته
 النصارى, عليهم لعائن ال, وقد تقلب ف الحشاء وتنقل من حال إل حال ؟ كما قال تعال: }يلقكم

ف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ف ظلمات ثلث{.

 ** ُهَو اّلِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ّمْحَكَماٌت ُهّن ُأّم اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأّما اّلِذيَن ف
 ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيّتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإّل الّلُه َوالّراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم
 َيُقوُلوَن آَمّنا ِبِه ُكّل ّمْن ِعنِد َرّبَنا َوَما َيّذّكُر ِإّل ُأْوُلوْا الْلَباِب *  َرّبَنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب

 َلَنا ِمن ّلُدْنَك َرْحَمًة ِإّنَك َأْنَت اْلَوّهاُب *  َرّبَنآ ِإّنَك َجاِمُع الّناِس ِلَيْوٍم ّل َرْيَب ِفيِه ِإّن الّلَه َل ُيْخِلُف
اْلِميَعاَد 

    يب تعال أن ف القرآن آيات مكمات, هن أم الكتاب, أي بينات واضحات الدللة ل التباس فيها
 على أحد, ومنه آيات أخر فيها اشتباه ف الدللة على كثي من الناس أو بعضهم, فمن رد ما اشتبه إل
 الواضح منه وحكم مكمه على متشابه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس ولذا قال تعال }هّن أم
 الكتاب{ أي أصله الذي يرجع إليه عند الشتباه }وأخر متشابات{ أي تتمل دللتها موافقة الحكم
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 وقد تتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب ل من حيث الراد. وقد اختلفوا ف الحكم والتشابه
 فروي عن السلف عبارات كثية فقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس رضي ال عنهما: الحكمات

 ناسخه وحلله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به وعن ابن عباس أيضا أنه قال
 الحكمات قوله تعال: }قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا به شيئا{ واَليات بعدها.

 وقوله تعال: }وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه{ إل ثلث آيات بعدها ورواه ابن أب حات وحكاه عن
 سعيد بن جبي به قال: حدثنا أب حّدثنا سليمان بن حرب حدثنا حاد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن
 يي بن يعمر وأبا فاختة تراجعا ف هذه اَلية وهي }هّن أم الكتاب وأخر متشابات{ فقال أبو فاختة:

 فواتح السور, وقال يي بن يعمر: الفرائض والمر والنهي واللل والرام. وقال ابن ليعة عن عطاء بن
 دينار عن سعيد بن جبي: هّن أّم الكتاب لنّن مكتوبات ف جيع الكتب, وقال مقاتل بن حيان: لنه

 ليس من أهل دين إل يرضى بّن, وقيل ف التشابات: النسوخة والقدم والؤخر والمثال فيه والقسام
 وما يؤمن به ول يعمل به, رواه علي بن أب طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الروف القطعة ف أوائل

 السور قاله مقاتل بن حيان, وعن ماهد التشابات يصدق بعضها بعضا وهذا إنا هو ف تفسي قوله
 }كتابا متشابا مثان{ هناك ذكروا أن التشابه هو الكلم الذي يكون ف سياق واحد والثان هو الكلم

 ف شيئي متقابلي كصفة النة وصفة النار وذكر حال البرار وحال الفجار ونو ذلك. وأما ههنا
 فالتشابه هو الذي يقابل الحكم, وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه ممد بن

 إسحاق بن يسار رحه ال حيث قال منه آيات مكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الصوم
 الباطل ليس لن تصريف عما وضعن عليه, قال: والتشابات ف الصدق ليس لن تصريف وتريف

وتأويل ابتلى ال فيهن العباد كما ابتلهم ف اللل والرام أل يصرفن إل الباطل ويرفن عن الق.
   ولذا قال تعال }فأما الذين ف قلوبم زيغ{ أي ضلل وخروج عن الق إل الباطل }فيتبعون ما

 تشابه منه{ أي إنا يأخذون منه بالتشابه الذي يكنهم أن يّرفوه إل مقاصدهم الفاسدة وينلوه عليها
 لحتمال لفظه لا يصرفونه فأما الحكم فل نصيب لم فيه لنه دافع لم وحجة عليهم ولذا قال ال

 تعال: }ابتغاء الفتنة{ أي الضلل لتباعهم إيهاما لم أنم يتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة
 عليهم ل لم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح ال وكلمته ألقاها إل مري

 وروح منه وتركوا الحتجاج بقوله }إن هو إل عبد أنعمنا عليه{ وبقوله }إن مثل عيسى عند ال كمثل
 آدم خلقه من تراب ث قال له كن فيكون{ وغي ذلك من اَليات الحكمة الصرحة بأنه خلق من

ملوقات ال وعبد ورسول من رسل ال.
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   وقوله تعال }وابتغاء تأويله{ أي تريفه على ما يريدون وقال مقاتل بن حيان والسدي يبتغون أن
 يعلموا ما يكون وما عواقب الشياء من القرآن وقد قال المام أحد حدثنا إساعيل حدثنا أيوب عن عبد

 ال بن أب مليكة عن عائشة رضي ال عنها قالت: قرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم }هو الذي أنزل
 عليك الكتاب منه آيات مكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات{ إل قوله }أولوا اللباب{ فقال:

 »فإذا رأيتم الذين يادلون فيه فهم الذين عن ال فاحذروهم« هكذا وقع الديث ف مسند المام أحد
 من رواية ابن أب مليكة عن عائشة رضي ال عنها ليس بينهما أحد وهكذا رواه ابن ماجه من طريق

 إساعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلها عن أيوب به ورواه ممد بن يي العبدي ف مسنده عن
 عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وكذا رواه غي واحد عن

 أيوب وقد رواه ابن حبان ف صحيحه من حديث أيوب به, ورواه أبو بكر بن النذر ف تفسيه من
 طريقينعن النعمان بن ممد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم: حدثنا حاد بن زيد, حدثنا أيوب عن ابن

 أب مليكة, عن عائشة به وتابع أيوب أبو عامر الراز وغيه عن ابن أب مليكة. فرواه الترمذي عن
 بندار, عن أب داود الطيالسي, عن أب عامر الراز, فذكره وهكذا رواه سعيد بن منصور ف سننه عن

 حاد بن يي البح, عن عبد ال بن أب مليكة, عن عائشة. ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم
 ونافع بن عمر المحي, كلها عن ابن أب مليكة, عن عائشة به. وقال نافع ف روايته عن ابن أب

 مليكة: حدثتن عائشة, فذكره. وقد روى هذا الديث البخاري عند تفسي هذه اَلية, ومسلم ف كتاب
 القدر من صحيحه, وأبو داود ف السنة من سننه, ثلثتهم عن القعنب, عن يزيد بن إبراهيم التستري, عن

 ابن أب مليكة, عن القاسم بن ممد, عن عائشة رضي ال عنها, قالت: تل رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, هذه اَلية: }هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكمات{ إل قوله: }وما يذكر إل أولوا

  فأولئك¹اللباب{ قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
 الذين سى ال فاحذروهم« لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضا, عن بندار عن أب داود الطيالسي,

  وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم¹ وقال: حسن صحيح¹عن يزيد بن إبراهيم به
  كذا قال. وقد¹ف هذا السناد. وقد رواه غي واحد عن ابن أب مليكة عن عائشة, ول يذكر القاسم

 رواه ابن أب حات فقال: حدثنا أب, حدثنا أبو الوليد الطيالسي, حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحاد
 بن سلمة, عن ابن أب مليكة, عن القاسم بن ممد, عن عائشة رضي ال عنها, قالت: سئل رسول ال

  فقال¹صلى ال عليه وسلم, عن قول ال تعال: }فأما الذين ف قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه{
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه, فأولئك الذين سى ال
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 فاحذروهم« وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل, حدثنا الوليد بن مسلم, عن حاد بن سلمة, عن عبد
 الرحن بن القاسم, عن أبيه, عن عائشة رضي ال عنها, قالت: نزع رسول ال صلى ال عليه وسلم بذه

 اَلية: }يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة{, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »قد حذركم ال فإذا
 رأيتموهم فاعرفوهم« ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به, وقال المام أحد.
 حدثنا أبو كامل, حدثنا حاد عن أب غالب, قال: سعت أبا أمامة يدث النب صلى ال عليه وسلم ف

 قوله تعال: }فأما الذين ف قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه{ قال »هم الوارج«. وف قوله تعال:
 }يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{ قال »هم الوارج« وقد رواه ابن مردويه من غي وجه, عن أب

 غالب. عن أب أمامة مرفوعا فذكره, وهذا الديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلم الصحاب,
 ومعناه صحيح, فإن أول بدعة وقعت ف السلم فتنة الوارج, وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حي قسم

 النب صلى ال عليه وسلم غنائم حني, فكأنم رأوا ف عقولم الفاسدة أنه ل يعدل ف القسمة, ففاجؤوه
 بذه القالة, فقال قائلهم وهو ذو الويصرة ـ بقر ال خاصرته ـ: اعدل فإنك ل تعدل, فقال له

 رسول ال صلى ال عليه وسلم »لقد خبت وخسرت إن ل أكن أعدل, أيأمنن على أهل الرض ول
 تأمنون«. فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الطاب, وف رواية خالد بن الوليد, رسول ال ف قتله, فقال

 »دعه فانه يرج من ضئضىء هذا, أي من جنسه قوم يقر أحدكم صلته مع صلتم, وصيامه مع
 صيامهم وقراءته مع قراءتم, يرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم,

 فإن ف قتلهم أجرا لن قتلهم« ث كان ظهورهم أيام علي بن أب طالب رضي ال عنه وقتلهم بالنهروان,
 ث تشعبت منهم شعوب, وقبائل وآراء, وأهواء, ومقالت, ونل كثية منتشرة, ث نبعت القدرية, ث

 العتزلة, ث الهمية, وغي ذلك من البدع الت أخب عنها الصادق الصدوق صلى ال عليه وسلم ف قوله
 »وستفترق هذه المة على ثلث وسبعي فرقة كلها ف النار إل واحدة« قالوا: من هم يا رسول ال ؟

قال: »من كان على ما أنا عليه وأصحاب«, أخرجه الاكم ف مستدركه بذه الزيادة.
   وقال الافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن عاصم, حدثنا العتمر عن أبيه, عن قتادة,
 عن السن بن جندب بن عبد ال, أنه بلغه عن حذيفة, أو سعه منه, يدث عن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم أنه ذكر »إن ف أمت قوما يقرؤون القرآن, ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غي تأويله« ل

يرجوه.
   وقوله تعال }وما يعلم تأويله إل ال{ اختلف القراء ف الوقف ههنا., فقيل: على الللة, كما تقدم
 عن ابن عباس رضي ال عنه أنه قال: التفسي على أربعة أناء: فتفسي ل يعذر أحد ف فهمه, وتفسي
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 تعرفه العرب من لغاتا, وتفسي يعلمه الراسخون ف العلم, وتفسي ل يعلمه إل ال, ويروى هذا القول
 عن عائشة وعروة وأب الشعثاء وأب َنهيك وغيهم. وقد قال الافظ أبو القاسم ف العجم الكبي: حدثنا
 هاشم بن مزيد, حدثنا ممد بن إساعيل بن عياش, حدثن أب, حدثن ضمضم بن زرعة, عن شريح بن

 عبيد, عن أب مالك الشعري, أنه سع رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »ل أخاف على أمت إل
 ثلث خلل: أن يكثر لم الال فيتحاسدوا فيقتتلوا, وأن يفتح لم الكتاب فيأخذه الؤمن يبتغي تأويله
 }وما يعلم تأويله إل ال والراسخون ف العلم يقولون آمنا به{ اَلية, وأن يزداد علمهم فيضيعوه ول

 يبالون عليه« غريب جدا. وقال ابن مردويه: حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا أحد بن عمرو,
 حدثنا هشام بن عمار, حدثنا ابن أب حات, عن أبيه, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن ابن العاص,

 عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: »إن القرآن ل ينل ليكذب بعضه بعضا, فما عرفتم منه
 فاعملوا به, وما تشابه فآمنوا به« وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه, قال: كان ابن
 عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إل ال, ويقول الراسخون آمنا به, وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد

 العزيز ومالك بن أنس أنم يؤمنون به ول يعلمون تأويله, وحكى ابن جرير أن ف قراءة عبد ال بن
 مسعود: إن تأويله إل عند اللهو والراسخون ف العلم يقولون آمنا به, وكذا عن أب بن كعب, واختار

ابن جرير هذا القول.
   ومنهم من يقف على قوله: }والراسخون ف العلم{, وتبعهم كثي من الفسرين وأهل الصول, وقالوا:

 الطاب با ل يفهم بعيد, وقد روى ابن أب نيح عن ماهد, عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخي
 الذين يعلمون تأويله, وقال ابن أب نيح, عن ماهد: والراسخون ف العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا

 به, وكذا قال الربيع بن أنس, وقال ممد بن إسحاق عن ممد بن جعفر الزبي: }وما يعلم تأويله{
 الذي أراد ما أراد }إل ال والراسخون ف العلم يقولون آمنا به{, ث ردوا تأويل التشابات على ما

 عرفوا من تأويل الحكمة الت ل تأويل لحد فيها إل تأويل واحد, فاتسق بقولم الكتاب وصدق بعضه
 بعضا, فنفذت الجة, وظهر به العذر, وزاح به الباطل, ودفع به الكفر, وف الديث أن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم دعا لبن عباس, فقال »اللهم فقهه ف الدين وعلمه التأويل« ومن العلماء من فصل
 ف هذا القام وقال: التأويل يطلق, ويراد به ف القرآن معنيان: أحدها التأويل بعن حقيقة الشيء وما
 يؤول أمره إليه, ومنه قوله تعال: }وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل{ وقوله }هل ينظرون إل

 تأويله يوم يأت تأويله{ أي حقيقة ما أخبوا به من أمر العاد, فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الللة
 لن حقائق المور وكنهها ل يعلمه على اللية إل ال عز وجل, ويكون قوله }والراسخون ف العلم{
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 مبتدأ و }يقولون آمنا به{ خبه, وأما إن أريد بالتأويل العن اَلخر, وهو التفسي والبيان والتعبي عن
 الشيء كقوله }نبئنا بتأويله{ أي بتفسيه, فإن أريد به هذا العن, فالوقف على }والراسخون ف العلم{
 لنم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بذا العتبار, وإن ل ييطوا علما بقائق الشياء على كنه ما هي
 عليه, وعلى هذا يكون قوله: }يقولون آمنا به{ حاًل منهم, وساغ هذا, وأن يكون من العطوف دون

 العطوف عليه, كقوله }للفقراء الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم ـ إل قوله ـ يقولون
 ربنا اغفر لنا ولخواننا{ اَلية, وقوله تعال: }وجاء ربك واللك صفا صفا{ أي وجاءت اللئكة

صفوفا صفوفا.
   وقوله إخبارا عنهم }يقولون: آمنا به{, أي التشابه, }كل من عند ربنا{ أي الميع من الحكم,

 والتشابه حق وصدق, وكل واحد منهما يصدق اَلخر ويشهد له, لن الميع من عند ال وليس شيء
 من عند ال بختلف ول متضاد, لقوله: }أفل يتدبرون القرآن ولو كان من عند غي ال لوجدوا فيه

 اختلفا كثيا{, ولذا قال تعال: }وما يذكر إل أولوا اللباب{ أي إنا يفهم ويعقل ويتدبر العان على
 وجهها أولوا العقول السليمة والفهوم الستقيمة, وقد قال ابن أب حات : حدثنا ممد بن عوف

 المصي, حدثنا نعيم بن حاد, حدثنا فياض الرقي, حدثنا عبد ال بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب
 النب صلى ال عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي ال عنهم قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول
 ال صلى ال عليه وسلم, سئل عن الراسخي ف العلم, فقال: »من برت يينه, وصدق لسانه, واستقام
 فلبه, ومن أعّف بطنه وفرجه, فذلك من الراسخي ف العلم«, وقال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق,

 حدثنا معمر عن الزهري, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, قال: سع رسول ال صلى ال عليه
 وسلم قوما يتدارؤون, فقال »إنا هلك من كان قبلكم بذا, ضربوا كتاب ال بعضه ببعض, وإنا أنزل
 كتاب ال يصدق بعضه بعضا, فل تكذبوا بعضه ببعض, فما علمتم منه فقولوا, وما جهلتم فكلوه إل

 عاله« وتقدم رواية ابن مردويه لذا الديث من طريق هشام بن عمار, عن ابن أب حازم, عن أبيه, عن
 عمرو بن شعيب به, وقد قال أبو يعلى الوصلي ف مسنده: حدثنا زهي بن حرب, حدثنا أنس بن

 عياض, عن أب حازم, عن أب سلمة, قال: ل أعلمه إل عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم, قال »نزل القرآن على سبعة أحرف, والراء ف القرآن كفر ـ قالا ثلثا ـ ما عرفتم منه

 فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه إل عاله جل جلله« وهذا إسناد صحيح, ولكن فيه علة بسبب قول
 الراوي »ل أعلمه إل عن أب هريرة«, وقال ابن النذر ف تفسيه: حدثنا ممد بن عبد ال بن عبد

 الكم, حدثنا ابن وهب, قال: أخبن نافع بن يزيد, قال: يقال: الراسخون ف العلم التواضعون ل,
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 التذللون ل ف مرضاته, ل يتعاظمون على من فوقهم ول يقرون من دونم, ث قال تعال مبا أنم
 دعوا ربم قائلي }ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا{, أي ل تلها عن الدي بعد إذ أقمتها عليه ول
 تعلنا كالذين ف قلوبم زيغ, الذين يتبغون ما تشابه من القرآن, ولكن ثبتنا على صراطك الستقيم,

 ودينك القوي, }وهب لنا من لدنك{ أي من عندك }رحة{ تثبت با قلوبنا وتمع باشلنا, وتزيدنا با
إيانا وإيقانا, }إنك أنت الوهاب{.

   قال ابن أب حات: حدثنا عمرو بن عبد ال الودي, وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, قال جيعا:
 حدثنا وكيع عن عبد الميد بن برام, عن شهر بن حوشب, عن أم سلمة, أن النب صلى ال عليه وسلم

 كان يقول »يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك« ث قرأ }ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
 من لدنك رحة إنك أنت الوهاب{, ورواه ابن مردويه من طريق ممد بن بكار, عن عبد الميد بن
 برام, عن شهر بن حوشب, عن أم سلمة, وهي أساء بنت يزيد بن السكن, سعها تدث: إن رسول

 ال صلى ال عليه وسلم, كان يكثر من دعائه »اللهم مقلب القلوب, ثبت قلب على دينك« قالت قلت:
 يا رسول ال, وإن القلب ليتقلب ؟ قال: »نعم, ماخلق ال من بن آدم من بشر إل قلبه بي أصبعي من

 أصابع ال عز وجل, فإن شاء أقامه, وإن شاء أزاغه« فنسأل ال ربنا أن ل يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا,
 ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحة إنه هو الوهاب ـ وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى,
 عن عبد الميد بن برام به مثله, رواه أيضا عن الثن عن الجاج بن منهال عن عبد الميد بن برام به
 مثله, وزاد: »قلت يا رسول ال, أل  تعلمن دعوة أدعو با لنفسي ؟ قال: »بلى, قول اللهم رب النب

 ممد, اغفر ل ذنب, وأذهب غيظ قلب, وأجرن من مضلت الفت«, ث قال ابن مردويه: حدثنا سليمان
 بن أحد, حدثنا ممد بن هارون بن بكار الدمشقي, حدثنا العباس بن الوليد اللل, أخبنا يزيد بن

 يي بن عبيد ال, أخبنا سعيد بن بشي عن قتادة, عن حسان العرج, عن عائشة رضي ال عنها قالت:
 كان رسول ال صلى ال عليه وسلم كثيا ما يدعو »يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك« قلت: يا
 رسول ال, ما أكثر ما تدعو بذا الدعاء, فقال »ليس من قلب إل وهو بي أصبعي من أصابع الرحن,
 إذا شاء أن يقيمه أقامه, وإذا شاء أن يزيغه أزاغه, أما تسمعي قوله }ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

 وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب{« غريب من هذا الوجه, ولكن أصله ثابت ف الصحيحي
 وغيها من طرق كثية بدون زيادة ذكر هذه اَلية الكرية, وقد رواه أبو داود والنسائي وابن مردويه

 من حديث أب عبد الرحن القري, زاد النسائي وابن حبان وعبد ال بن وهب كلها عن سعيد بن أب
 أيوب: حدثن عبد ال بن الوليد التجيب عن سعيد بن السيب, عن عائشة رضي ال عنها. أن رسول ال
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 صلى ال عليه وسلم, كان إذا استقيظ من الليل قال »ل إله إل أنت, سبحانك, اللهم إن أستغفرك
 لذنب, وأسألك رحة, اللهم زدن علما ول تزغ قلب بعد إذ هديتن, وهب ل من لدنك رحة إنك أنت

 الوهاب« لفظ ابن مردويه. وقال عبد الرزاق عن مالك عن أب عبيد مول سليمان بن عبد اللك عن
 عبادة بن نسي أنه أخبه أنه سع قيس بن الارث يقول: أخبن أبو عبد ال الصنابي أنه صلى وراء أب

 بكر الصديق رضي ال عنه الغرب, فقرأ أبو بكر ف الركعتي الوليي بأم القرآن وسورتي من قصار
 الفصل, وقرأ ف الركعة الثالثة, قال: فدنوت منه حت إن ثياب لتكاد تس ثيابه, فسمعته يقرأ بأم القرآن
 وهذه اَلية: }ربنا ل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا{ اَلية. قال أبو عبيد: وأخبن عبادة بن نسي أنه كان
 عند عمر بن عبد العزيز ف خلفته, فقال عمر لقيس: كيف أخبتن عن أب عبد ال ؟ قال عمر: فما
 تركناها منذ سعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعلى غي ذلك, فقال له رجل: على أي شيء كان أمي

 الؤمني قبل ذلك, قال: كنت أقرأ }قل هو ال أحد{, وقد روى هذا الثر الوليد بن مسلم عن مالك
 والوزاعي, كلها عن أب عبيد به, وروى هذا الثر الوليد أيضا عن ابن جابر, عن يي بن يي

 الغسان, عن ممود بن لبيد, عن الصنابي, أنه صلى خلف أب بكر الغرب, فقرأ ف الوليي بفاتة
 الكتاب وسورة قصية يهر بالقراءة, فلما قام إل الثالثة, ابتدأ القراءة, فدنوت منه حت إن ثياب لتمس

ثيابه, فقرأ هذه اَلية }ربنا ل تزغ قلوبنا{ اَلية.
   وقوله }ربنا إنك جامع الناس ليوم ل ريب فيه{ أي يقولون ف دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بي

 خلقك يوم معادهم, وتفصل بينهم وتكم فيهم فيما اختلفوا فيه, وتزي كًل بعمله وما كان عليه ف
الدنيا من خي وشر.

 ** ِإّن اّلِذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوَل َأْوَلُدُهم ّمَن الّلِه َشْيئا َوُأوَلـِئَك ُهْم َوُقوُد الّناِر *
َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َواّلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َكّذُبوْا ِبآَياِتَنا َفَأَخَذُهُم الّلُه ِبُذُنوِبِهْم َوالّلُه َشِديُد اْلِعَقاِب 

    يب تعال عن الكفار بأنم وقود النار }يوم ل ينفع الظالي معذرتم ولم اللعنة ولم سوء الدار{
 وليس ما أوتوه ف الدنيا من الموال والولد بنافع لم عند ال, ول بنجيهم من عذابه وأليم عقابه, كما
 قال تعال: }فل تعجبك أموالم ول أولدهم إنا يريد ال ليعذبم باف الياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم

 كافرون{ وقال تعال: }ل يغرنك تقلب الذين كفروا ف البلد, متاع قليل ث مأواهم جهنم وبئس
 الهاد{, وقال ههنا }إن الذين كفروا{ أي بآيات ال, وكذبوا رسله, وخالفوا كتابه, ول ينتفعوا بوحيه
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 إل أنبيائه }لن تغن عنهم أموالم ول أولدهم من ال شيئا وأولئك هم وقود النار{ أي حطبها الذي
 تسجر به, وتوقد به, كقوله: }إنكم وما تعبدون من دون ال حصب جهنم{ اَلية. وقال ابن أب حات:
 حدثنا أب, حدثنا ابن أب مري, حدثنا ابن ليعة, أخبن ابن الاد عن هند بنت الارث, عن أم الفضل
 أم عبد ال بن عباس, قالت: بينما نن بكة, قام رسول ال صلى ال عليه وسلم من الليل فنادى »هل

 بلغت اللهم, هل بلغت« ثلثا, فقام عمر بن الطاب رضي ال عنه قال: نعم, ث أصبح فقال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »ليظهرن السلم حت يرد الكفر إل مواطنه, ولَتُخوُضّن البحاَر بالسلم, وليأتي
 على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه, ث يقولون: قد قرأنا وعلمنا, فمن هذا الذي هو خي منا,
 فهل ف أولئك من خي ؟« قالوا: يا رسول ال, فمن أولئك ؟ قال »أولئك منكم, وأولئك هم وقود

 النار« وكذا رأيته بذا اللفظ وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد ال بن الاد, عن هند بنت
 الارث امرأة عبد ال بن شداد, عن أم الفضل, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قام ليلة بكة, فقال

  فقام عمر بن الطاب وكان أواها, فقال: اللهم نعم, وحرصت, وجهدت,¹»هل بلغت« يقولا ثلثا
  فقال النب صلى ال عليه وسلم »ليظهرن اليان حت يرد الكفر إل مواطنه,¹ونصحت, فاصب

 وليخوضن رجال البحار بالسلم,وليأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن, فيقرؤونه ويعلمونه,
 فيقولون: قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خي منا ؟ فما ف أولئك من خي« قالوا: يا رسول ال,
 فمن أولئك ؟ قال »أولئك منكم, وأولئك هم وقود النار« ث رواه من طريق موسى بن عبيد, عن ممد

بن إبراهيم عن بنت الاد عن العباس بن عبد الطلب بنحوه.
   وقوله تعال: }كدأب آل فرعون{ قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون, وكذا روي عن

 عكرمة وماهد وأب مالك والضحاك وغي واحد, ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون, وكفعل آل
 فرعون, وكشبه آل فرعون, واللفاظ متقاربة, والدأب بالتسكي والتحريك كنهر ونر, هو الصنيع

والال والشأن والمر والعادة, كما يقال ل يزال هذا دأب ودأبك, وقال امرؤ القيس:
  وقوفا با صحب علّي مطيهميقولون ل تأسف أسى وتملكدأبك من أم الويرث قبلهاوجارتا أم

الرباب بأسل

   والعن كعادتك ف أم الويرث حي أهلكت نفسك ف حبها وبكيت دارها ورسها, والعن ف اَلية
 أن الكافرين ل تغن عنهم الموال ول الولد, بل يهلكون ويعذبون كما جرى َلل فرعون ومن قبلهم
 من الكذبي للرسل فيما جاؤوا به من آيات ال وحججه, }وال شديد العقاب{ أي شديد الخذ أليم
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 العذاب ل يتنع منه أحد ول يفوته شيء, بل هوالفعال لا يريد الذي قد غلب كل شيء وَذّل له كل
شي, ل إله غيه ول رب سواه.

 ** ُقْل ّلّلِذيَن َكَفُروْا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلَى َجَهّنَم َوِبْئَس اْلِمَهاُد *  َقْد َكاَن َلُكْم آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن اْلَتَقَتا ِفَئٌة
 ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل الّلِه َوُأْخَرَى َكاِفَرٌة َيَرْوَنُهْم ّمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْيِن َوالّلُه ُيَؤّيُد ِبَنْصِرِه َمن َيَشآُء ِإّن ِفي َذِلَك

َلِعْبَرًة ُلْوِلي الْبَصاِر 
    يقول تعال: قل يا ممد للكافرين }ستغلبون{ أي ف الدنيا, }وتشرون{ أي يوم القيامة }إل جهنم
 وبئس الهاد{ وقد ذكر ممد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة, أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم لا أصاب من أهل بدر ما أصاب, ورجع إل الدينة, جع اليهود ف سوق بن قينقاع, وقال

 »يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ال با أصاب قريشا«. فقالوا: يا ممد ل يغرنك من نفسك أن
 قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا ل يعرفون القتال, إنك وال لو قاتلتنا لعرفت أنا نن الناس, وأنك ل

 تلق مثلنا, فأنزل ال ف ذلك قوله }قل للذين كفروا ستغلبون وتشرون إل جهنم وبئس الهاد ـ إل
 قوله ـ لعبة لول البصار{ وقد رواه ممد بن إسحاق أيضا, عن ممد بن أب ممد, عن سعيد أو

 عكرمة, عن ابن عباس, فذكره, ولذا قال تعال: }قد كان لكم آية{ أي قد كان لكم أيها اليهود
 القائلون ما قلتم }آية{, أي دللة على أن ال معز دينه, وناصر رسوله, ومظهر كلمته, ومعل أمره }ف

 فئتي{ أي طائفتي }التقتا{ أي للقتال }فئة تقاتل ف سبيل ال وأخرى كافرة{ وهم مشركو قريش
 يوم بدر, وقوله: } يرونم مثليهم رأي العي{ قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى الشركون

 يوم بدر السلمي مثليهم ف العدد رأي أعينهم, أي جعل ال ذلك فيما رأوه سببا لنصرة السلم عليهم,
 وهذا ل إشكال عليه إل من جهة واحدة, وهي أن الشركي بعثوا عمر بن سعد يومئٍذ قبل القتال َيْحِزر
 لم السلمي, فأخبهم بأنم ثلثمائة يزيدون قليًل أو ينقصون, وهكذا كان المر. كانوا ثلثمائة وبضعة

عشر رجًل, ث لا وقع القتال أمدهم ال بألف من خواص اللئكة وساداتم.
   )والقول الثان( أن العن ف قوله تعال: }يرونم مثليهم رأي العي{ أي ترى الفئة السلمة الفئة

 الكافرة مثليهم, أي ضعفيهم ف العدد, ومع هذا نصرهم ال عليهم, وهذا ل إشكال فيه على ما رواه
 العوف عن ابن عباس: أن الؤمني كانوا يوم بدر ثلثمائة وثلثة عشر رجًل, والشركي كانوا ستمائة
 وستة وعشرين رجًل وكأن هذاالقول مأخوذ من ظاهر هذه اَلية, ولكنه خلف الشهور عند أهل
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 التواريخ والسي وأيام الناس, وخلف العروف عند المهور من أن الشركي كانوا ما بي تسعمائة إل
 ألف, كما رواه ممد بن إسحاق عن يزيد بن رومان, عن عروة بن الزبي, أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, لا سأل ذلك العبد السود لبن الجاج عن عدة قريش قال: كثي, قال »كم ينحرون كل
 يوم« ؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا, فقال النب صلى ال عليه وسلم »القوم ما بي التسعمائة إل

 اللف«. وروى أبو إسحاق السبيعي, عن حارثة, عن علي رضي ال عنه, قال: كانوا ألفا, وكذا قال
 ابن مسعود. والشهور أنم كانوا ما بي التسعمائة إل اللف, وعلى كل تقدير كانوا ثلثة أمثال

 السلمي, وعلى هذا فيشكل هذاالقول, وال أعلم, لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول:
 عندي ألف, وأنا متاج إل مثليها, وتكون متاجا إل ثلثة آلف, كذا قال, وعلى هذا فل إشكال,

 لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولي, وهو أن يقال: ما المع بي هذه اَلية وبي قوله تعال ف
 قصة بدر }وإذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكم قليل ويقللكم ف أعينهم ليقضي ال أمرا كان مفعول{

 فالواب أن هذا كان ف حالة واَلخر كان ف حالة أخرى, كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود
 ف قوله تعال: }قد كان لكم آية ف فئتي التقتا{ اَلية, قال: هذا يوم بدر, قال عبد ال بن مسعود:

 وقد نظرنا إل الشركي فرأيناهم يضعفون علينا, ث نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجًل واحدا,
 وذلك قوله تعال: }وإذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكم قليل ويقللكم ف أعينهم{ اَلية وقال أبو

 إسحاق عن أب عبيدة, عن عبد ال بن مسعود قال: لقد قللوا ف أعيننا حت قلت لرجل إل جانب:
 تراهم سبعي ؟ قال: أراهم مائة, قال: فأسرنا رجًل منهم, فقلنا, كم كنتم ؟ قال: ألفا, فعندما عاين
 كل من الفريقي اَلخر, رأى السلمون الشركي مثليهم, أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا

 ويطلبوا العانة من ربم عز وجل, ورأى الشركون الؤمني كذلك ليحصل لم الرعب والوف والزع
 واللع, ث لا حصل التصاف والتقى الفريقان, قلل ال هؤلء ف أعي هؤلء, وهؤلء ف أعي هؤلء,

 ليقدم كل منهما على اَلخر }ليقضي ال أمرا كان مفعوًل{ أي ليفرق بي الق والباطل, فيظهر كلمة
 اليان على الكفر والطغيان, ويعز الؤمني ويذل الكافرين, كما قال تعال: }ولقد نصركم ال ببدر
 وأنتم أذلة{ وقال ههنا }وال يؤيد بنصره من يشاء إن ف ذلك لعبة لول البصار{ أي إن ف ذلك
 لعتبا لن له بصية وفهم يهتدي به إل حكمة ال وأفعاله وقدره الاري بنصر عباده الؤمني ف هذه

الياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد.
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 ** ُزّيَن ِللّناِس ُحّب الّشَهَواِت ِمَن الّنَساِء َواْلَبِنَي َواْلَقَناِطِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الّذَهِب َواْلِفّضِة َواْلَخْيِل اْلُمَسّوَمِة
 َوالْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الّدْنَيا َوالّلُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب *  ُقْل َأُؤَنّبُئُكْم ِبَخْيٍر ّمن َذِلُكْم ِلّلِذيَن

 اّتَقْوا ِعنَد َرّبِهْم َجّناٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوِرْضَواٌن ّمَن الّلِه َوالّلُه
َبِصٌي ِباْلِعَباِد 

    يب تعال عما زين للناس ف هذه الياة الدنيا من أنواع اللذ من النساء والبني, فبدأ بالنساء, لن
 الفتنة بن أشد, كما ثبت ف الصحيح أنه صلى ال عليه وسلم, قال »ما تركت بعدي فتنة أضر على

 الرجال من النساء« فأما إذا كان القصد بن العفاف وكثرة الولد, فهذا مطلوب مرغوب فيه,
 مندوب إليه, كما وردت الحاديث بالترغيب ف التزويج والستكثار منه, »وإن خي هذه المة من

 كان أكثرها نساء«, وقوله صلى ال عليه وسلم »الدنيا متاع, وخي متاعها الرأة الصالة, إن نظر إليها
 سرته, وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته ف نفسها وماله« وقوله ف الديث اَلخر »حبب إّل
 النساء والطيب, وجعلت قرة عين ف الصلة«. وقالت عائشة رضي ال عنها: ل يكن شيء أحب إل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم من النساء إل اليل, وف رواية من اليل إل النساء, وحب البني تارة
 يكون للتفاخر والزينة, فهو داخل ف هذا, وتارة يكون لتكثي النسل وتكثي أمة ممد صلى ال عليه

 وسلم من يعبد ال وحده ل شريك له, فهذا ممود مدوح كما ثبت ف الديث »تزوجوا الودود
 الولود, فإن مكاثر بكم المم يوم القيامة« وحب الال كذلك تارة يكون للفخر واليلء والتكب على

 الضعفاء والتجب على الفقراء, فهذا مذموم, وتارة يكون للنفقة ف القربات وصلة الرحام والقرابات
 ووجوه الب والطاعات, فهذا مدوح ممود شرعا وقد اختلف الفسرون ف مقدار القنطار على أقوال,

 وحاصلها أنه الال الزيل كما قاله الضحاك وغيه, وقيل: ألف دينار, وقيل: ألف ومائتا دينار وقيل اثنا
 عشر ألفا, وقيل: أربعون ألفا, وقيل: ستون ألفا, وقيل سبعون ألفا, وقيل: ثانون ألفا, وقيل غي ذلك,
 وقد قال المام أحد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا حاد, عن عاصم, عن أب صال, عن أب هريرة, قال:

 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »القنطار اثنا عشر ألف أوقية, كل أوقية خي ما بي السماء
 والرض«, وقد رواه ابن ماجه عن أب بكر بن أب شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حاد بن
 سلمة به, وقد رواه ابن جرير عن بندار, عن ابن مهدي, عن حاد بن سلمة عن عاصم بن بدلة, عن

 أب صال, عن أب هريرة موقوفا وهذا أصح, وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر,
 وحكاه ابن أب حات, عن أب هريرة وأب الدرداء, أنم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية, ث قال ابن جرير

 رحه ال: حدثنا زكريا بن يي الضرير, حدثنا شبابة, حدثنا ملد بن عبد الواحد, عن علي بن زيد,
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 عن عطاء بن أب ميمونة, عن زر  بن حبيش, عن أب بن كعب, قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم »القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية«. وهذا حديث منكر أيضا, والقرب أن يكون موقوفا على أب

 بن كعب كغيه من الصحابة وقد روى ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة الربذي, عن ممد بن
 إبراهيم, عن َيّنش أب موسى, عن أم الدرداء, عن أب الدرداء, قال: قال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم »من قرأ مائة آية ل يكتب من الغافلي, ومن قرأ مائة آية إل ألف, أصبح له قنطار من أجر عند
 ال, القنطار منه مثل البل العظيم« ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بعناه, وقال الاكم ف مستدركه:

 حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب, حدثنا أحد بن عيسى بن زيد اللخمي بَتّنيس, حدثنا عمرو بن أب
 سلمة, حدثنا زهي بن ممد, حدثنا حيد الطويل ورجل آخر, عن أنس بن مالك, قال: سئل رسول ال

 صلى ال عليه وسلم عن قول ال تعال }والقناطي القنطرة{ ؟ قال »القنطار ألفا أوقية« صحيح على
 شرط الشيخي, ول يرجاه, هكذا رواه الاكم, وقد رواه ابن أب حات بلفظ آخر فقال: أنبأنا أحد بن
 عبد الرحن الرقي, أنبأنا عمرو بن أب سلمة, أنبأنا زهي يعن ابن ممد, أنبأنا حيد الطويل, ورجل آخر

 قد ساه يعن يزيد الرقاشي, عن أنس, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, ف قوله» قنطار يعن ألف
 دينار« وهكذا رواه ابن مردويه والطبان عن عبد ال بن ممد بن أب مري, عن عمرو بن أب سلمة,

 فذكر بإسناده مثله سواء, وروى ابن جرير عن السن البصري: عنه مرسًل وموقوفا عليه: القنطار ألف
 ومائتا دينار, وهو رواية العوف عن ابن عباس, وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار,

 ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا, وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا عارم عن حاد عن سعيد
 اَلريري, عن أب نضرة عن أب سعيد الدري, قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا, قال أبو ممد:

ورواه ممد بن موسى الرشي عن حاد بن زيد مرفوعا, والوقوف أصح.
   )وحب اليل على ثلثة أقسام( تارة يكون ربطها أصحابا معدة لسبيل ال مت احتاجوا إليها غزوا
 عليها, فهؤلء يثابون, وتارة تربط فخرا ونواء لهل السلم, فهذه على صاحبها وزر وتارة للتعفف
 واقتناء نسلها, ول ينس حق ال ف رقابا فهذه لصاحبها ستر كما سيأت الديث بذلك إن شاء ال

 تعال عند قوله تعال: }وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل{ اَلية, وأما السومة, فعن ابن
 عباس رضي ال عنهما: السومة الراعية, والطهمة السان, وكذا روي عن ماهد وعكرمة وسعيد بن
 جبي وعبد الرحن بن عبد ال بن أبزى والسدي والربيع بن أنس وأب سنان وغيهم, وقال مكحول:

 السومة الغرة والتحجيل وقيل: غي ذلك وقد قال المام أحد: حدثنا يي بن سعيد عن عبد الميد بن
 جعفر, عن يزيد بن أب حبيب, عن سويد بن قيس, عن معاوية بن ُحديج, عن أب ذر رضي ال عنه,
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 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ليس من فرس عرب إل يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتي
 يقول: اللهم إنك خولتن من بن آدم, فاجعلن من أحب ماله وأهله إليه, أو أحب أهله وماله إليه«

 وقوله تعال }والنعام{ يعن البل والبقر والغنم, }والرث{ يعن الرض التخذة للغراس والزراعة,
 وقال المام أحد: حدثنا روح بن عبادة, حدثنا أبو نعامة العدوي, عن مسلم بن بديل, عن إياس بن

 زهي, عن سويد بن هبية, عن النب صلى ال عليه وآله وسلم, قال »خي مال امرىء له مهرة مأمورة أو
سكة مأبورة« الأمورة: الكثية النسل, والسكة: النخل الصطف, والأبورة: اللقحة.

   ث قال تعال: }ذلك متاع الياة الدنيا{ أي إنا هذا زهرة الياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة }وال
عنده حسن الآب{ أي حسن الرجع والثواب.

   وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حيد, حدثنا جرير عن عطاء, عن أب بكر بن حفص بن عمر بن سعد.
 قال: قال عمر بن الطاب لا نزلت }زين للناس حب الشهوات{ قلت: اَلن يا رب حي زينتها لنا,

 فنلت }قل أؤنبئكم بي من ذلكم للذين اتقوا{ اَلية, ولذا قال تعال: }قل أؤنبئكم بي من ذلكم{
 أي قل يا ممد للناس: أؤخبكم بي ما زين للناس ف هذه الياة الدنيا من زهرتا ونعيمها الذي هو

 زائل ل مالة, ث أخب عن ذلك فقال: }للذين اتقوا عند ربم جنات تري من تتها النار{ أي تنخرق
 بي جوانبها وأرجائها النار من أنواع الشربة من العسل واللب والمر والاء وغي ذلك ما ل عي

 رأت ول أذن سعت, ول خطر على قلب بشر }خالدين فيها{ أي ماكثي فيها أبد اَلباد ل يبغون عنها
 حول, }وأزواج مطهرة{ أي من الدنس والبث والذى واليض والنفاس وغي ذلك ما يعتري نساء

 الدنيا }ورضوان من ال{ أي يل عليهم رضوانه فل يسخط عليهم بعده أبدا, ولذا قال تعال ف اَلية
 الخرى الت ف براءة }ورضوان من ال أكب{ أي أعظم ما أعطاهم من النعيم القيم, ث قال تعال:

}وال بصي بالعباد{ أي يعطي كل بسب ما يستحقه من العطاء.

 ** اّلِذيَن َيُقوُلوَن َرّبَنآ ِإّنَنآ آَمّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب الّناِر *  الّصاِبِريَن َوالّصاِدِقَي َواْلَقاِنِتَي
َواْلُمْنِفِقَي َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِبالْسَحاِر 

    يصف تبارك وتعال عباده التقي الذين وعدهم الثواب الزيل, فقال تعال: }الذين يقولون ربنا إننا
 آمنا{ أي بك وبكتابك وبرسولك, }فاغفر لنا ذنوبنا{ أي بإياننا بك وبا شرعته لنا, فاغفر لنا ذنوبنا

 وتقصينا من أمرنا بفضلك ورحتك, }وقنا عذاب النار{ ث قال تعال: }الصابرين{ أي ف قيامهم
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 بالطاعات وتركهم الحرمات, }والصادقي{ فيما أخبوا به من إيانم با يلتزمونه من العمال الشاقة,
 }والقانتي{ والقنوت الطاعة والضوع }والنفقي{ أي من أموالم ف جيع ما أمروا به من الطاعات,
 وصلة الرحام والقرابات, وسد اللت, ومواساة ذوي الاجات }والستغفرين بالسحار{ َدّل على
 فضيلة الستغفار وقت السحار, وقد قيل: إن يعقوب عليه السلم, لا قال لبنيه }سوف أستغفر لكم
 رب{ إنه أخرهم إل وقت السحر وثبت ف الصحيحي وغيها من الساند والسنن من غي وجه عن
 جاعة من الصحابة, إن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »ينل ال تبارك وتعال ف كل ليلة إل

 ساء الدنيا حي يبقى ثلث الليل الخي, فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل
 من مستغفر فأغفر له ؟« الديث, وقد أفرد الافظ أبو السن الدارقطن ف ذلك جزءا على حدة, فرواه
 من طرق متعددة, وف الصحيحي عن عائشة رضي ال عنها, قالت: »من كل الليل قد أوتر رسول ال

 صلى ال عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره, فانتهى وتره إل السحر«, وكانعبد ال بن عمر يصلي من
 الليل, ث يقول: يا نافع, هل جاء السحر ؟ فإذا قال: نعم, أقبل على الدعاء والستغفار حت يصبح, رواه

 ابن أب حات, وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا أب عن حريث بن أب مطر, عن إبراهيم بن
 حاطب, عن أبيه, قال: سعت رجًل ف السحر ف ناحية السجد وهو يقول: يا رب, أمرتن فأطعتك,

 وهذا السحر فاغفر ل, فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي ال عنه. وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك
قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر ف آخر السحر سبعي مرة.

 ** َشِهَد الّلُه َأّنُه َل ِإَلـَه ِإّل ُهَو َواْلَمَلِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَما ِباْلِقْسِط َل ِإَلـَه ِإّل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم *
 ِإّن الّديَن ِعنَد الّلِه اِلْسَلُم َوَما اْخَتَلَف اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِإّل ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم اْلِعْلُم َبْغيا َبْيَنُهْم َوَمن

 َيْكُفْر ِبآَياِت الّلِه َفِإّن الّلِه َسِريُع اْلِحَساِب *  َفإْن َحآّجوَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لّلِه َوَمِن اّتَبَعِن َوُقْل ّلّلِذيَن
ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َواُلّمّيَي َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا ّوِإن َتَوّلْوْا َفِإّنَما َعَلْيَك اْلَبَلُغ َوالّلُه َبِصٌي ِباْلِعَباِد 

    شهد تعال وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلم, وأصدق القائلي }أنه ل إله إل هو{ أي
 النفرد باللية لميع اللئق, وأن الميع عبيده وخلقه وفقراء إليه, وهوالغن عما سواه, كما قال

 تعال: }لكن ال يشهد با أنزل إليك{ اَلية, ث قرن شهادة ملئكته وأول العلم بشهادته, فقال }شهد
 ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم{ وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ف هذا القام }قائما

 بالقسط{ منصوب على الال وهو ف جيع الحوال كذلك }ل إله إل هو{ تأكيد لا سبق, }العزيز
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 الكيم{ العزيز الذي ل يرام جنابه عظمًة وكبياًء, الكيم ف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره, وقال المام
 أحد: حدثنا يزيد بن عبد ربه, حدثنا بقية بن الوليد حدثن جبي بن عمرو القرشي, حدثنا أبو سعيد

 النصاري عن أب يي مول آل الزبي بن العوام, عن الزبي بن العوام, قال: سعت النب صلى ال عليه
 وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه اَلية }شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ل إله
 إل هو العزيز الكيم{ وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب, وقدرواه ابن أب حات من وجه آخر فقال:

 حدثنا علي بن حسي, حدثنا ممد بن التوكل العسقلن, حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد
 النصاري, حدثنا عبد اللك بن يي بن عباد بن عبد ال بن الزبي عن أبيه عن جده عن الزبي, قال

 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم حي قرأ هذه اَلية }شهد اللهأنه ل إله إل هو واللئكة{ قال:
 »وأنا أشهد أي رب« وقال الافظ أبو القاسم الطبان ف العجم الكبي: حدثنا عبدان بن أحد وعلي
 بن سعيد الرازي, قال: حدثنا عمار بن عمر بن الختار, حدثن أب, حدثن غالب القطان قال: أتيت
 الكوفة ف تارة, فنلت قريبا من العمش, فلما كانت ليلة أردت أن أندر قام فتهجد من الليل فمر

 بذه اَلية }شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ل إله إل هو العزيز الكيم,
 إن الدين عند ال السلم{ ث قال العمش: وأنا أشهد با شهد ال به, وأستودع ال هذه الشهادة وهي
 ل عند ال وديعة }إن الدين عند ال السلم{ قالا مرارا, قلت: لقد سع فيها شيئا فغدوت إليه فودعته
 ث قلت: يا أبا ممد, إن سعتك تردد هذه اَلية, قال: أوما بلغك ما فيها ؟ قلت: أنا عندك منذ شهر ل
 تدثن. قال: وال ل أحدثك با إل سنة, فأقمت سنة, فكنت على بابه, فلما مضت السنة قلت: يا أبا

 ممد, قد مضت السنة قال: حدثن أبو وائل عن عبد ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »ياء بصاحبها يوم القيامة, فيقول ال عز وجل: عبدي عهد إّل وأنا أحق من وف بالعهد, أدخلوا

 عبدي النة«, وقوله تعال }إن الدين عند ال السلم{ إخبار منه تعال بأنه ل دين عنده يقبله من أحد
 سوى السلم, وهواتباع الرسل فيما بعثهم ال به ف كل حي حت ختموا بحمد صلى ال عليه وسلم

 الذي سد جيع الطرق إليه إل من جهة ممد صلى ال عليه وسلم, فمن لقي ال بعد بعثة ممد صلى ال
 عليه وسلم بدين على غي شريعته فليس بتقبل, كما قال تعال: }ومن يبتغ غي السلم دينا فلن يقبل

 منه{ اَلية, وقال ف هذه اَلية مبا بانصار الدين التقبل عنده ف السلم }إن الدين عند ال
 السلم{, وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ }شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما
 بالقسط ل إله إل هو العزيز الكيم إن الدين عند ال السلم{, بكسر إنه, وفتح أن الدين عند ال

 السلم, أي شهد هو واللئكة وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند ال السلم, والمهور قرؤوها
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 بالكسر على الب, وكل العنيي صحيح, ولكن هذا على قول المهور أظهر, وال أعلم, ث أخب تعال
 بأن الذين أوتوا الكتاب الول, إنا اختلفوا بعد ما قامت عليهم الجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال

 الكتب عليهم, فقال: }وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم{ أي بغى
 بعضهم على بعض فاختلفوا ف الق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم, فحمل بعضهم بغض البعض

 اَلخر على مالفته ف جيع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا, ث قال تعال: }ومن يكفر بآيات ال{ أي
 من جحد ما أنزل ال ف كتابه }فإن ال سريع الساب{ أي فإن ال سيجازيه على ذلك وياسبه على

تكذيبه, ويعاقبه على مالفته كتابه.
   ث قال تعال }فإن حاجوك{ أي جادلوك ف التوحيد }فقل أسلمت وجهي ل ومن اتبعن{ أي فقل:
 أخلصت عبادت ل وحده ل شريك له ول ند له, ول ولد له, ول صاحبة له, }ومن اتبعن{ أي على

 دين يقول كمقالت, كما قال تعال: }قل هذه سبيلي أدعو إل ال على بصية أنا ومن اتبعن{ اَلية, ث
 قال تعال آمرا لعبده ورسوله ممد صلى ال عليه وسلم أن يدعو إل طريقته ودينه والدخول ف شرعه

 وما بعثه ال به, الكتابيي من اللتي والميي من الشركي, فقال تعال: }وقل للذين أوتوا الكتاب
 والميي أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا, وإن تولوا فإنا عليك البلغ{ أي وال عليه حسابم وإليه

 مرجعهم ومآبم, وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الكمة البالغة, والجة الدامغة ولذا
 قال تعال: }وال بصي بالعباد{ أي هوعليم بن يستحق الداية من يستحق الضللة, وهو الذي }ل
 يسأل عما يفعل وهم يسألون{ وما ذلك إل لكمته ورحته وهذه اَلية وأمثالا من أصرح الدللت
 على عموم بعثته صلوات ال وسلمه عليه إل جيع اللق كما هو معلوم من دينه ضرورة, وكما دل
 عليه الكتاب والسنة ف غي ما آية وحديث, فمن ذلك قوله تعال: }قل يا أيها الناس إن رسول ال

 إليكم جيعا{ وقال تعال: }تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالي نذيرا{ وف الصحيحي
 وغيها ما ثبت تواتره بالوقائع التعددة أنه صلى ال عليه وسلم بعث كتبه يدعو إل ال ملوك اَلفاق

 وطوائف بن آدم من عربم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثاًل لمر ال له بذلك, وقد روى عبد الرزاق
 عن معمر, عن هام, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال »والذي نفسي بيده, ل

 يسمع ب أحد من هذه المة: يهودي ول نصران ومات ول يؤمن بالذي أرسلت به إل كان من أهل
 النار« رواه مسلم وقال صلى ال عليه وسلم »بعثت إل الحر والسود«, وقال »كان النب يبعث إل

قومه خاصة وبعثت إل الناس عامة«.
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   وقال المام أحد: حدثنا مؤمل, حدثنا حاد, حدثنا ثابت عن أنس رضي ال عنه: أن غلما يهوديا
 كان يضع للنب صلى ال عليه وسلم وضوءه, ويناوله نعليه, فمرض, فأتاه النب صلى ال عليه وسلم

 فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له النب صلى ال عليه وسلم »يا فلن قل ل إله إل ال« فنظر إل
 أبيه فسكت أبوه, فأعاد عليه النب صلى ال عليه وسلم, فنظر إل أبيه, فقال أبوه: أطع أبا القاسم, فقال
 الغلم: أشهد أن ل إله إل ال وأنك رسول ال, فخرج النب صلى ال عليه وسلم وهو يقول »المد ل

الذي أخرجه ب من النار« رواه البخاري ف الصحيح, إل غي ذلك من اَليات والحاديث.

 ** ِإّن اّلِذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن الّنِبّيَي ِبَغْيِر َحّق َوَيْقُتُلوَن اّلِذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن الّناِس
َفَبّشْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم *  ُأوَلـِئَك اّلِذيَن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الّدْنَيا َواَلِخَرِة َوَما َلُهْم ّمن ّناِصِريَن 
    هذا ذم من ال تعال لهل الكتاب با ارتكبوه من الآث والحارم ف تكذيبهم بآيات ال, قديا

 وحديثا, الت بلغتهم إياها الرسل إستكبارا عليهم, وعنادا لم, وتعاظما على الق, واستنكافا على
 اتباعه, ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيي حي بلغوهم عن ال شرعه بغي سبب ول جرية منهم إليهم,
 إل لكونم دعوهم إل الق }ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس{ وهذا هو غاية الكب, كما قال
 النب صلى ال عليه وسلم »الكب بطر الق وغمط الناس«, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو الزبي السن

 بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة, حدثن أبو حفص عمر بن حفص يعن ابن ثابت بن زرارة
 النصاري, حدثنا ممد بن حزة, حدثنا أبو السن مول لبن أسد, عن مكحول, عن أب قبيصة بن
 ذؤيب الزاعي, عن أب عبيدة بن الراح, رضي ال عنه, قال: قلت: يا رسول ال, أي الناس أشد

 عذابا يوم القيامة ؟ قال »رجل قتل نبيا أو من أمر بالعروف ونى عن النكر« ث قرأ رسول ال صلى ال
 عليه وسلم }إن الذين يكفرون بآيات ال ويقتلون النبيي بغي حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من

 الناس فبشرهم بعذاب أليم{ اَلية, ث قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »يا أبا عبيدة قتلت بنو
 إسرائيل ثلثة وأربعي نبيا من أول النهار ف ساعة واحدة, فقام مائة وسبعون رجًل من بن إسرائيل

 فأمروا من قتلهم بالعروف ونوهم عن النكر, فقتلوهم جيعا من آخر النهار من ذلك اليوم, فهم الذين
 ذكر ال عز وجل« وهكذا رواه ابن جرير عن أب عبيد الوصاب ممد بن حفص, عن ابن حي, عن أب
 السن مول بن أسد, عن مكحول به, وعن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه, قال: قتلت بنو إسرائيل

 ثلثائة نب من أول النهار, وأقاموا سوق بقلهم من آخره, رواه ابن أب حات. ولذا لا أن تكبوا عن
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 الق واستكبوا على اللق, قابلهم ال على ذلك بالذلة والصغار ف الدنيا, والعذاب الهي ف اَلخرة,
 فقال تعال: }فبشرهم بعذاب أليم{ أي موجع مهي }أولئك الذين حبطت أعمالم ف الدنيا واَلخرة

وما لم من ناصرين{

 ** َأَلْم َتَر ِإَلى اّلِذيَن ُأوُتوْا َنِصيبا ّمَن اْلِكَتاِب ُيْدَعْوَن ِإَلَى ِكَتاِب الّلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ُثّم َيَتَوّلَى َفِريٌق ّمْنُهْم
 َوُهْم ّمْعِرُضوَن *  َذِلَك ِبَأّنُهْم َقاُلوْا َلن َتَمّسَنا الّناُر ِإّل َأّياما ّمْعُدوَداٍت َوَغّرُهْم ِفي ِديِنِهْم ّما َكاُنوْا َيْفَتُروَن

*  َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم ِلَيْوٍم ّل َرْيَب ِفيِه َوُوّفَيْت ُكّل َنْفٍس ّما َكَسَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن 
    يقول تعال منكرا على اليهود والنصارى التمسكي فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم, وها

 التوراة والنيل, وإذا دعوا إل التحاكم إل ما فيهما من طاعة ال فيما أمرهم به فيهما من اتباع ممد
 صلى ال عليه وسلم, تولوا وهم معرضون عنهما, وهذا ف غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم

 بالخالفة والعناد, ث قال تعال: }ذلك بأنم قالوا لن تسنا النار إل أياما معدودات{ أي إنا حلهم
 وجرأهم على مالفة الق افتراؤهم على ال فيما ادعوه لنفسهم أنم إنا يعذبون ف النار سبعة أيام عن
 كل ألف سنة ف الدنيا يوما وقد تقدم تفسي ذلك ف سورة البقرة. ث قال تعال: }وغرهم ف دينهم ما

 كانوا يفترون{ أي ثبتهم على دينهم الباطل, ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار ل تسهم
 بذنوبم إل أياما معدودات, وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ول ينل ال به سلطانا,
 قال ال تعال متهددا لم ومتوعدا }فكيف إذا جعناهم ليوم ل ريب فيه{ أي كيف يكون حالم وقد

 افتروا على ال, وكذبوا رسله, وقتلوا أنبياءه, والعلماء من قومهم, اَلمرين بالعروف, والناهي عن
 النكر,وال تعال سائلهم عن ذلك كله وماسبهم عليه ومازيهم به, ولذا قال تعال: }فكيف إذا
 جعناهم ليوم ل ريب فيه{ أي ل شك ف وقوعه وكونه, }ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ل

يظلمون{.

 ** ُقِل الّلُهّم َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشآُء َوَتِنُع اْلُمْلَك ِمّمْن َتَشآُء َوُتِعّز َمن َتَشآُء َوُتِذّل َمن َتَشآُء
 ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإّنَك َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر *  ُتوِلُج الّلْيَل ِفي اْلّنَهاِر َوُتوِلُج الّنَهاَر ِفي اْلّلْيِل َوُتْخِرُج اْلَحّي ِمَن

اْلَمّيِت َوُتْخِرُج اَلَمّيَت ِمَن اْلَحّي َوَتْرُزُق َمن َتَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 
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    يقول تبارك وتعال: }قل{ يا ممد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكًل عليه }اللهم
 مالك اللك{ أي لك اللك كله }تؤت اللك من تشاء وتنع اللك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من

 تشاء{ أي أنت العطي, وأنت الانع, وأنت الذي ما شئت كان, وما ل تشأ ل يكن وف هذه اَلية تنبيه
 وإرشاد إل شكر نعمة ال تعال على رسوله صلى ال عليه وسلم وهذه المة, لن ال تعال حول النبوة
 من بن إسرائيل إل النب العرب القرشي المي الكي, خات النبياء على الطلق, ورسول ال إل جيع

 الثقلي: النس والن, الذي جع ال فيه ماسن من كان قبله, وخصه بصائص ل يعطها نبيا من
 النبياء, ول رسوًل من الرسل ف العلم با ل وشريعته, واطلعه على الغيوب الاضية واَلتية, وكشفه له

 عن حقائق اَلخرة, ونشر أمته ف اَلفاق ف مشارق الرض ومغاربا, وإظهار دينه وشرعه على سائر
 الديان والشرائع, فصلوات ال وسلمه عليه دائما إل يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولذا قال

 تعال: }قل اللهم مالك اللك{ اَلية, أي أنت التصرف ف خلقك, الفعال لا تريد, كما رد تعال على
 من يكم عليه ف أمره حيث قال }وقالوا لول نزل هذا القرآن على رجل من القريتي عظيم{, قال ال

 ردا عليهم }أهم يقسمون رحة ربك{ اَلية, أي نن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بل مانع ول
 مدافع, ولنا الكمة البالغة, والجة التامة ف ذلك, وهكذا يعطي النبوة لن يريد, كما قال تعال: }ال

 أعلم حيث يعل رسالته{ وقال تعال: }انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض{ اَلية, وقد روى الافظ
 ابن عساكر ف ترجة إسحاق بن أحد من تاريه, عن الأمون الليفة, أنه رأى ف قصر ببلد الروم

 مكتوبا بالميية, فعرب له, فإذا هو بسم ال ما اختلف الليل والنهار, ول دارت نوم السماء ف الفلك
 إل بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إل ملك. وُمْلُك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ول بشترك.
 وقوله تعال: }تول الليل ف النهار وتول النهار ف الليل{ أي تأخذ من طول هذا فتزيده ف قصر هذا,
 فيعتدلن, ث تأخذ من هذا ف هذا فيتفاوتان, ث يعتدلن, وهكذا ف فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا

 وشتاء, وقوله تعال: }وترج الي من اليت وترج اليت من الي{ أي ترج الزرع من الب,
 والب من الزرع, والنخلة من النواة, والنواة من النخلة, والؤمن من الكافر, والكافر من الؤمن,

 والدجاجة من البيضة, والبيضة من الدجاجة, وما جرى هذا الجرى من جيع الشياء }وترزق من تشاء
 بغي حساب{ أي تعطي من شئت من الال ما ل يعد ول يقدر على إحصائه, وتقتر على آخرين لا لك
 ف ذلك من الكمة والرادة والشيئة والعدل قال الطبان: حدثنا ممد بن زكريا الغلب, حدثناجعفر

 بن جْسر بن فرقد, حدثنا أب عن عمرو بن مالك, عن أب الوزاء, عن ابن عباس رضي ال عنهما, عن
 النب صلى ال عليه وسلم, قال: »اسم ال العظم الذي إذا دعي به أجاب ف هذه اَلية من آل عمران
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 }قل اللهم مالك اللك تؤتى اللك من تشاء وتنع اللك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك
الي إنك على كل شيء قدير{.

 ** ّل َيّتِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَيآَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَي َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمَن الّلِه ِفي َشْيٍء ِإّل َأن
َتّتُقوْا ِمْنُهْم ُتَقاًة َوُيَحّذْرُكُم الّلُه َنْفَسُه َوِإَلَى الّلِه اْلَمِصُي 

    نى تبارك وتعال عباده الؤمني أن يوالوا الكافرين, وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالودة من
 دون الؤمني, ث توعد على ذلك, فقال تعال: }ومن يفعل ذلك فليس من ال ف شيء{ أي ومن
 يرتكب ني ال ف هذا, فقد بريء من ال, كما قال تعال: }يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا عدوي

 وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة ـ إل أن قال ـ: ومن يفعله منكم فقد ضّل سواء السبيل{, وقال
 تعال: }يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا الكافرين أولياء من دون الؤمني, أتريدون أن تعلوا ل عليكم

 سلطانا مبينا{, وقال تعال: }يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء
 بعض, ومن يتولم منكم فإنه منهم{ اَلية, وقال تعال بعد ذكر موالة الؤمني من الهاجرين والنصار

 والعراب }والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إل تفعلوه تكن فتنة ف الرض وفساد كبي{ , وقوله
 تعال: }إل أن تتقوا منهم تقاة{ أي إل من خاف ف بعض البلدان أو الوقات من شرهم, فله أن يتقيهم

 بظاهره ل بباطنه ونيته, كما قال البخاري عن أب الدرداء: أنه قال: »إنا لنكشر ف وجوه أقوام وقلوبنا
 تلعنهم«. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنا التقية باللسان, وكذا رواه العوف عن ابن
 عباس: إنا التقية باللسان, وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه
 قول ال تعال: }من كفر با ل من بعد إيانه إل من أكره وقلبه مطمئن باليان{ اَلية. وقال البخاري:

 قال السن: التقية إل يوم القيامة, ث قال تعال: }ويذركم ال نفسه{ أي يذركم نقمته ف مالفته
 وسطوته وعذابه لن وال أعداءه, وعادى أولياءه. ث قال تعال: }وإل ال الصي{ أي إليه الرجع

 والنقلب ليجازي كل عامل بعمله. قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا سويد بن سعيد, حدثنا مسلم
 بن خالد عن ابن أب حسي, عن عبد الرحن بن سابط, عن عمرو بن ميمون, قال: قام فينا معاذ بن

جبل, فقال: يا بن أود, إن رسول رسول ال إليكم, تعلمون أن العاد إل النة أو إل النار.
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 ** ُقْل ِإن ُتْخُفوْا َما ِفي ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه الّلُه َوَيْعَلُم َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي الْرِض َوالّلُه َعَلَى
 ُكّل َشْيٍء َقِديٌر *  َيْوَم َتِجُد ُكّل َنْفٍس ّما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ّمْحَضرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء َتَوّد َلْو َأّن َبْيَنَها

َوَبْيَنُه َأَمَدا َبِعيدا َوُيَحّذُرُكُم الّلُه َنْفَسُه َوالّلُه َرُؤوُف ِباْلِعَباِد 
    يب تبارك وتعال عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر, وأنه ل يفى عليه منهم خافية, بل علمه
 ميط بم ف سائر الحوال والزمان واليام واللحظات وجيع الوقات, وجيع ما ف الرض والسموات

 ل يغيب عنه مثقال ذرة, ول أصغر من ذلك ف جيع أقطار الرض والبحار والبال, }وال على كل
 شيء قدير{ أي وقدرته نافذة ف جيع ذلك, وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئل يرتكبوا ما
 نى عنه وما يبغضه منهم, فإنه عال بميع أمورهم, وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة, وإن أنظر من

 أنظر منهم, فإنه يهل, ث يأخذ أخذ عزيز مقتدر, ولذا قال بعد هذا }يوم تد كل نفس ما عملت من
 خي مضرا{ اَلية, يعن يوم القيامة يضر للعبد جيع أعماله من خي ومن شر, كما قال تعال }ينبأ
 النسان يومئذ با قّدم وأّخر{ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه, وما رأى من قبيح ساءه

 وغاظه وود لو أنه تبأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد, كما يقال لشيطانه الذي كان مقرونا به ف
 الدنيا, وهو الذي جرأه على فعل السوء }يا ليت بين وبينك بعد الشرقي فبئس القرين{, ث قال تعال

 مؤكدا ومهددا ومتوعدا }ويذركم ال نفسه{ أي يوفكم عقابه, ث قال جل جلله مرجيا لعباده لئل
 ييئسوا من رحته ويقنطوا من لطفه }وال رؤوف بالعباد{ قال السن البصري: من رأفته بم حذرهم
 نفسه وقال غيه: أي رحيم بلقه يب لم أن يستقيموا على صراطه الستقيم ودينه القوي وأن يتبعوا

رسوله الكري.

 ** ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحّبوَن الّلَه َفاّتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر ّرِحيٌم *  ُقْل َأِطيُعوْا الّلَه
َوالّرُسوَل فِإن َتَوّلْوْا َفِإّن الّلَه َل ُيِحّب اْلَكاِفِريَن 

    هذه اَلية الكرية حاكمة على كل من ادعى مبة ال وليس هو على الطريقة الحمدية فإنه كاذب ف
 دعواه ف نفس المر حت يتبع الشرع الحمدي, والدين النبوي ف جيع أقواله وأفعاله وأحواله, كما

 ثبت ف الصحيح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, أنه قال »من عمل عمًل ليس عليه أمرنا فهو رد«
 ولذا قال: }قل إن كنتم تبون ال فاتبعون يببكم ال{ أي يصل لكم فوق ما طلبتم من مبتكم إياه

 وهو مبته إياكم, وهو أعظم من الول, كما قال بعض العلماء الكماء: ليس الشأن أن تب, إنا
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 الشأن أن َتحب. وقال السن البصري وغيه من السلف: زعم قوم أنم يبون ال, فابتلهم ال بذه
 اَلية, فقال }قل إن كنتم تبون ال فاتبعون يببكم ال{ وقد قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا علي

 بن ممد الطنافسي, حدثنا عبيد ال بن موسَى عن عبد العلى بن أعي, عن يي بن أب كثي, عن
 عروة, عن عائشة رضي ال عنها, قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »وهل الدين إل الب

والبغض قال ال تعال: }قل إن كنتم تبون ال فاتبعون{ قال أبو زرعة عبد العلى هذا منكر الديث.
   ث قال تعال: }ويغفر لكم ذنوبكم, وال غفور رحيم{ أي باتباعكم الرسول صلى ال عليه وسلم,
 يصل لكم هذا كله من بركة سفارته, ث قال تعال آمرا لكل أحد من خاص وعام }قل أطيعوا ال

 والرسول فإن تولوا{ أي خالفوا عن أمره }فإن ال ل يب الكافرين{ فدل على أن مالفته ف الطريقة
 كفر, وال ل يب من اتصف بذلك, وإن ادعى وزعم ف نفسه أنه مب ل ويتقرب إليه حت يتابع

 الرسول النب المي خات الرسل ورسول ال إل جيع الثقلي: الن والنس, الذي لو كان النبياء بل
 الرسلون بل أولو العزم منهم ف زمانه ما وسعهم إل اتباعه, والدخول ف طاعته, واتباع شريعته, كما

سيأت تقريره عند قوله تعال: }وإذ أخذ ال ميثاق النبيي{ اَلية, إن شاء ال تعال.

 ** ِإّن الّلَه اْصَطَفَى آَدَم َوُنوحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمَي *  ُذّرّيًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه
َسِميٌع َعِليٌم 

    يب تعال أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الرض, فاصطفى آدم عليه السلم خلقه بيده, ونفخ
 فيه من روحه, وأسجد له ملئكته, وعلمه أساء كل شيء, وأسكنه النة, ث أهبطه منها لا له ف ذلك

 من الكمة, واصطفى نوحا عليه السلم وجعله أول رسول بعثه إل أهل الرض, لا عبد الناس الوثان,
 وأشركوا با ل ما ل ينل به سلطانا, وانتقم له لا طالت مدته بي ظهران قومه يدعوهم إل ال ليًل

 ونارا, سرا وجهارا, فلم يزدهم ذلك إل فرارا, فدعا عليهم, فأغرقهم ال عن آخرهم, ول ينج منهم
 إل من اتبعه على دينه الذي بعثه ال به, واصطفى آل إبراهيم, ومنهم سيد البشر وخات النبياء على

 الطلق ممد صلى ال عليه وسلم, وآل عمران والراد بعمران هذا هو والد مري بنت عمران أم عيسى
 ابن مري عليه السلم. قال ممد بن إسحاق بن يسار رحه ال: هو عمران بن ياشم بن أمون ميشا بن

 حزقيا بن أحريق بن يوي بْن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن
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 أبيان بن رخيعم بن سليمان بن داود عليهما السلم, فعيسى عليه السلم من ذرية إبراهيم كما سيأت
بيانه ف سورة النعام, إن شاء ال تعال, وبه الثقة.

 ** ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َرّب ِإّني َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحّررا َفَتَقّبْل ِمّني ِإّنَك َأنَت الّسِميُع اْلَعِليُم *
 َفَلّما َوَضَعْتَها َقاَلْت َرّب ِإّني َوَضْعُتَهآ ُأْنَثَى َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الّذَكُر َكاُلْنَثَى َوِإّني َسّمْيُتَها

َمْرَيَم ِوِإّني ُأِعيُذَها ِبَك َوُذّرّيَتَها ِمَن الّشْيَطاِن الّرِجيِم 
    امرأة عمران هذه هي أم مري عليها السلم, وهي حنة بنت فاقوذ قال ممد بن إسحاق: وكانت

 امرأة ل تمل, فرأت يوما طائرا يزق فرخه, فاشتهت الولد, فدعت ال تعال أن يهبها ولدا, فاستجاب
 ال دعاءها, فواقعها زوجها, فحملت منه, فلما تققت المل, نذرت أن يكون مررا أي خالصا

 مفرغا للعبادة ولدمة بيت القدس, فقالت: }رب إن نذرت لك ما ف بطن مررا, فتقبل من إنك
 أنت السميع العليم{ أي السميع لدعائي العليم بنيت, ول تكن تعلم ما ف بطنها: أذكرا أم أنثى ؟ }فلما
 وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى وال أعلم با وضعت{ قرىء برفع التاء, على أنا تاء التكلم, وأن
 ذلك من تام قولا, وقريء بتسكي التاء, على أنه من قول ال عز وجل, }وليس الذكر كالنثى{ أي
 ف القوة واللد ف العبادة وخدمة السجد القصى }وإن سيتها مري{ فيه دليل على جواز التسمية يوم

 الولدة كما هو الظاهر من السياق لنه شرع من قبلنا, وقد حكي مقررا, وبذلك ثبتت السنة عن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم حيث قال »ولد ل الليلة ولد سيته باسم أب إبراهيم« أخرجاه, وكذلك

 ثبت فيهما: أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حي ولدته أمه إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فحنكه
 وساه عبد ال, وف صحيح البخاري: أن رجًل قال: يا رسول ال ولد ل الليلة ولد فما أسيه ؟ قال
 »أسم ولدك عبد الرحن«, وثبت ف الصحيح أيضا: أنه لا جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه, فذهل عنه,
 فأمر به أبوه, فرده إل منلم, فلما ذكر رسول ال صلى ال عليه وسلم ف الجلس ساه النذر, فأما

 حديث قتادة عن السن البصري عن سرة بن جندب, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »كل
 غلم رهي بعقيقته, يذبح عنه يوم سابعه, ويسمى ويلق رأسه« فقد رواه أحد وأهل السنن, وصححه

الترمذي بذا اللفظ, وروي: وُيَدّمى, وهو أثبت وأحفظ, وال أعلم.
 وكذا ما رواه الزبي بن بكار ف كتاب النسب أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, عق عن ولده إبراهيم

 يوم سابعه وساه إبراهيم, فإسناده ل يثبت, وهو مالف لا ف الصحيح, ولو صح لمل على أنه َأْشَهَر
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 اسه بذلك يومئذ, وال أعلم, وقوله إخبارا عن أم مري أنا قالت }وإن أعيذها بك وذريتها من
 الشيطان الرجيم{ أي عوذتا بال عز وجل من شر الشيطان, وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه

 السلم, فاستجاب ال لا ذلك, كما قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري, عن ابن السيب, عن أب
 هريرة, قال: قال رسول ال »ما من مولود يولد إل مسه الشيطان حي يولد, فيستهل صارخا من مسه

 إياه, إل مري وابنها« ث يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم }وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان
 الرجيم{, أخرجاه من حديث عبد الرزاق, ورواه ابن جرير عن أحد بن الفرج, عن بقية, عن الزهري

 عن أب سلمة, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم بنحوه, وروى من حديث قيس, عن
 العمش عن أب صال, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما من مولود إل وقد

 عصره الشيطان عصرًة أو عصرتي, إل عيسى ابن مري ومري« ث قرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم
 }وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم{ ومن حديث العلء عن أبيه عن أب هريرة, ورواه

 مسلم عن أب الطاهر, عن ابن وهب, عن عمرو بن الارث, عن أب يونس, عن أب هريرة. ورواه ابن
 وهب أيضا, عن ابن أب ذئب, عن عجلن مول الْشَمِعّل, عن أب هريرة. ورواه ممد بن إسحاق, عن
 يزيد بن عبد ال بن قسيط, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم بأصل الديث. وهكذا رواه

 الليث بن سعد, عن جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحن بن هرمز العرج, قال: قال أبو هريرة: قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم »كل بن آدم يطعن الشيطان ف جنبه حي تلده أمه إل عيسى ابن مري, ذهب

يطعن, فطعن ف الجاب«.

 ** َفَتَقّبَلَها َرّبَها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباتا َحَسنا َوَكّفَلَها َزَكِرّيا ُكّلَما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِرّيا اْلِمْحَراَب َوَجَد
ِعنَدَها ِرْزقا َقاَل َيَمْرَيُم َأّنَى َلِك َهـَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه إّن الّلَه َيْرُزُق َمن َيَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

    يب ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة, وأنه }أنبتها نباتا حسنا{, أي جعلها شكًل مليحا ومنظرا بيجا,
 ويسر لا أسباب القبول, وقرنا بالصالي من عباده تتعلم منهم العلم والي والدين, فلهذا قال

 }وَكَفلها زكريا{ وف قراءة: }وكّفلها زكريا{ بتشديد الفاء, ونصب زكريا على الفعولية, أي جعله
 كافًل لا. قال ابن إسحاق: وما ذلك إل أنا كانت يتيمة. وذكر غيه: أن بن إسرائيل أصابتهم سنة

  وال أعلم. وإنا قدر ال كون زكريا كافلها¹جدب, فكفل زكريا مري لذلك, ول منافاة بي القولي
 لسعادتا, لتقتبس منه علما جا نافعا وعمًل صالا, ولنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق
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 وابن جرير وغيها, وقيل: زوج أختها, كما ورد ف الصحيح »فاذا بيحي وعيسى وها ابنا الالة« وقد
 يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا, فعلى هذا كانت ف حضانة خالتها وقد ثبت ف

 الصحيح أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قضى ف عمارة بنت حزة أن تكون ف حضانة خالتها امرأة
 جعفر بن أب طالب, وقال »الالة بنلة الم«, ث أخب تعال عن سيادتا وجللتها ف مل عبادتا, فقال

 }كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا{. قال ماهد وعكرمة وسعيد بن جبي وأبو
 الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوف والسدي: يعن وجد عندها
 فاكهة الصيف ف الشتاء, وفاكهة الشتاء ف الصيف. وعن ماهد }وجد عندها رزقا{ أي علما, أو

 قال: صحفا فيها علم, رواه ابن أب حات, والول أصح وفيه دللة على كرامات الولياء. وف السنة لذا
 نظائر كثية, فإذا رأى زكريا هذا عندها }قال يا مري أن لك هذا{ أي يقول من أين لك هذا ؟

 }قالت هو من عند ال إن ال يرزق من يشاء بغي حساب{. وقال الافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن
 زنلة, حدثنا عبد ال بن صال حدثنا عبد ال بن ليعة, عن ممد بن النكدر, عن جابر, أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم, أقام أياما ل يطعم طعاما حت شق ذلك عليه, فطاف ف منازل أزواجه, فلم يد
 عند واحدة منهن شيئا, فأتى فاطمة فقال »يا بنية هل عندك شيء آكله, فإن جائع ؟« قالت: ل وال
 ـ بأب أنت وأمي ـ, فلما خرج من عندها, بعثت إليها جارة لا برغيفي وقطعة لم, فأخذته منها,

 فوضعته ف جفنة لا, وقالت: وال لوثرن بذا رسول ال صلى ال عليه وسلم على نفسي ومن عندي,
 وكانوا جيعا متاجي إل شبعة طعام, فبعثت حسنا أو حسينا إل رسول ال صلى ال عليه وسلم,

 فرجع إليها, فقالت له: بأب أنت وأمي قد أتى ال بشيء فخبأته لك. قال »هلمي يا بنية«. قالت: فأتيته
 بالفنة, فكشف عنها, فإذا هي ملوءة خبزا ولما, فلما نظرت إليها بت وعرفت أنا بركة من ال,

 فحمدت ال وصليت على نبيه وقدمته إل رسول ال, فلما رآه حد ال وقال »من أين لك هذا يا
 بنية« ؟ قالت: يا أبت }هو من عند ال, إن ال يرزق من يشاء بغي حساب{ فحمد ال وقال »المد

 ال الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بن إسرائيل, فإنا كانت إذا رزقها ال شيئا وسئلت عنه,
 قالت: هو من عند ال, إن ال يرزق من يشاء بغي حساب« فبعث رسول ال صلى ال عليه وسلم إل
 علي, ث أكل رسول ال صلى ال عليه وسلم, وأكل علي وفاطمة وحسن وحسي وجيع أزواج النب

 صلى ال عليه وسلم وأهل بيته حت شبعوا جيعا, قالت: وبقيت الفنة كما هي, قالت: فأوسعت
ببقيتها على جيع اليان, وجعل ال فيها بركة وخيا كثيا.
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 ** ُهَناِلَك َدَعا َزَكِرّيا َرّبُه َقاَل َرّب َهْب ِلي ِمن ّلُدْنَك ُذّرّيًة َطّيَبًة ِإّنَك َسِميُع الّدَعآِء *  َفَناَدْتُه اْلَملِئَكُة
 َوُهَو َقاِئٌم ُيَصّلي ِفي اْلِمْحَراِب َأّن الّلَه ُيَبّشُرَك ِبَيْحَيـَى ُمَصّدقا ِبَكِلَمٍة ّمَن الّلِه َوَسّيدا َوَحُصورا َوَنِبّيا ّمَن
 الّصاِلِحَي *  َقاَل َرّب َأّنَى َيُكوُن ِلي ُغَلٌم َوَقْد َبَلَغِني اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك الّلُه َيْفَعُل َما َيَشآُء
 *  َقاَل َرّب اْجَعْل ّلَي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأّل ُتَكّلَم الّناَس َثَلَثَة َأّياٍم ِإّل َرْمزا َواْذُكر ّرّبَك َكِثيا َوَسّبْح ِباْلَعِشّي

َواِلْبَكاِر 
    لا رأى زكريا عليه السلم أن ال يرزق مري عليها السلم فاكهة الشتاء ف الصيف وفاكهة الصيف

 ف الشتاء, طمع حينئذ ف الولد وكان شيخا كبيا قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا, وكانت
 امرأته مع ذلك كبية وعاقرا, لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا, وقال }رب هب ل من

 لدنك{ أي من عندك }ذرية طيبة{ أي ولدا صالا }إنك سيع الدعاء{. قال تعال: }فنادته اللئكة
 وهو قائم يصلي ف الحراب{ أي خاطبته اللئكة شفاها خطابا, أسعته وهو قائم يصلي ف مراب

 عبادته ومل خلوته وملس مناجاته وصلته. ث أخب تعال عما بشرته به اللئكة }أن ال يبشرك
 بيحي{ أي بولد يوجد لك من صلبك اسه يي. قال قتادة وغيه: إنا سي يي لن ال أحياه باليان.
 وقوله }مصدقا بكلمة من ال{. روى العوف وغيه عن ابن عباس, وقال السن وقتادة وعكرمة وماهد

 وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيه ف هذه اَلية }مصدقا بكلمة من ال{ أي
 بعيسى ابن مري. وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى ابن مري. وقال قتادة: وعلى سننه

 ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس ف قوله }مصدقا بكلمة من ال{, قال: كان يي وعيسى
 ابن خالة, وكانت أم يي تقول لري: إن أجد الذي ف بطن يسجد للذي ف بطنك, فذلك تصديقه
 بعيسى تصديقه له ف بطن أمه, وهو أول من صدق عيسى, وكلمة ال عيسى, وهو أكب من عيسى

عليه السلم, وهكذا قال السدي أيضا.
   قوله: }وسيدا{ قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبي وغيهم: الكيم. قال قتادة:

 سيدا ف العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك: السيد الكيم التقي. قال سعيد بن السيب:
 هو الفقيه العال. وقال عطية: السيد ف خلقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي ل يغلبه الغضب. وقال ابن

زيد: هو الشريف. وقال ماهد وغيه: هو الكري على ال عز وجل.
   وقوله: }وحصورا{ روي عن ابن مسعود وابن عباس وماهد وعكرمة وسعيد بن جبي وأب الشعثاء

 وعطية العوف, أنم قالوا: الذي ل يأت النساء. وعن أب العالية والربيع بن أنس: هو الذي ل يولد له
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 وقال الضحاك: هو الذي ل ولد له ول ماء له. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا يي بن الغية,
 أنبأنا جرير عن قابوس, عن أبيه, عن ابن عباس ف الصور: الذي ل ينل الاء. وقد روى ابن أب حات
 ف هذا حديثا غريبا جدا, فقال: حدثنا أبو جعفر ممد بن غالب البغدادي, حدثن سعيد بن سليمان,
 حدثنا عباد يعن ابن العوام, عن يي بن سعيد, عن سعيد بن السيب, عن ابن العاص ـ ل يدري عبد

 ال أو عمرو ـ عن النب صلى ال عليه وسلم ف قوله: }وسيدا وحصورا{ قال: ث تناول شيئا من
 الرض, فقال »كان ذكره مثل هذا« ث قال ابن أب حات: حدثنا أحد بن سنان, حدثنا يي بن سعيد
 القطان عن يي بن سعيد النصاري, أنه سع سعيد بن السيب, عن عبد ال بن عمرو بن العاصيقول:

 ليس أحد من خلق ال ل يلقاه بذنب غي يي بن زكريا. ث قرأ سعيد }وسيدا وحصورا{ ث أخذ شيئا
 من الرض, فقال: الصور من كان ذكره مثل ذي. وأشار يي بن سعيد القطان بطرف أصبعه السبابة,
 فهذا موقوف أصح إسنادا من الرفوع بل وف صحة الرفوع نظر وال أعلم. ورواه ابن النذر ف تفسيه:

 حدثنا أحد بن داود السمنان, حدثنا سويد بن سعيد, حدثنا علي بن مسهر, عن يي بن سعيد, عن
 سعيد بن السيب, قال: سعت عبد ال بن عمرو بن العاص, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم

 »ما من عبد يلقى ال إل ذا ذنب إل يي بن زكريا, فإن ال يقول }وسيدا وحصورا{ قال: »وإنا
 ذكره مثل هدبة الثوب« وأشار بأنلته, وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا عيسى بن حاد وممد بن

 سلمة الرادي قال: حدثنا حجاج بن سليمان القري عن الليث بن سعد عن ممد بن عجلن عن
 القعقاع, عن أب صال, عن أب هريرة أن النب صلى ال عليه وسلم قال »كل ابن آدم يلقى ال بذنب

 يعذبه عليه إن شاء أو يرحه, إل يي بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالي« ث أهوى
النب صلى ال عليه وسلم إل قذاة من الرض, فأخذها وقال: »وكان ذكره مثل هذه القذاة«.

   وقد قال القاضي عياض ف كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء ال تعال على يي أنه كان }حصورا{ ليس
 كما قاله بعضهم إنه كان هيوبا أو ل ذكر له, بل قد أنكر هذا حذاق الفسرين, ونقاد العلماء, وقالوا:

 هذه نقيصة وعيب, ول تليق بالنبياء عليهم السلم, وإنا معناه أنه معصوم من الذنوب, أي ل يأتيها
 كأنه ُحِصر عنها. وقيل مانعا نفسه من الشهوات. وقيل ليست له شهوة ف النساء, وقد بان لك من هذا

 أن عدم القدرة على النكاح نقص, وإنا الفضل ف كونا موجودة, ث ينعها إما بجاهدة كعيسى, أو
 بكفاية من ال عز وجل كيحي عليه السلم, ث هي ف حق من قدر عليها, وقام بالواجب فيها, ول

 تشغله عن ربه درجة عليا, وهي درجة نبينا صلى ال عليه وسلم الذي ل يشغله كثرتن عن عبادة ربه,
 بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لن وهدايته إياهن, بل قد صرح أنا ليست من
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 حظوظ دنياه هو, وإن كانت من حظوظ دنيا غيه, فقال: »حبب إّل من دنياكم« هذا لفظه. والقصود
 أنه مدح ليحي بأنه حصور ليس أنه ل يأت النساء, بل معناه كما قاله هو وغيه: أنه معصوم عن

 الفواحش والقاذورات, ول ينع ذلك من تزويه بالنساء اللل وغشيانن وإيلدهن, بل قد يفهم وجود
 النسل له من دعاء زكريا التقدم حيث قال: }هب ل من لدنك ذرية طيبة{ كأنه قال: ولدا له ذرية

ونسل وعقب, وال سبحانه وتعال أعلم.
   وقوله: }ونبيا من الصالي{ هذه بشارة ثانية بنبوة يي بعد البشارة بولدته, وهي أعلى من الول,
 كقوله لم موسى }إنا رادوه إليك وجاعلوه من الرسلي{ فلما تقق زكريا عليه السلم هذه البشارة,
 أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكب }قال رب أن يكون ل غلم وقد بلغن الكب وامرأت عاقر

 قال{ أي اللك }كذلك ال يفعل ما يشاء{ أي هكذا أمر ال عظيم, ل يعجزه شيء, ول يتعاظمه أمر,
 }قال رب اجعل ل آية{ أي علمة أستدل با على وجود الولد من }قال آيتك أل تكلم الناس ثلثة

 أيام إل رمزا{ أي إشارة ل تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح, كما ف قوله: }ثلث ليال سويا{ ث
 أمر بكثرة الذكر والتكبي والتسبيح ف هذه الال, فقال تعال: }واذكر ربك كثيا وسبح بالعشي

والبكار{. وسيأت طرف آخر ف بسط هذا القام ف أول سورة مري, إن شاء ال تعال.

 ** َوِإْذ َقاَلِت اْلَمَلِئَكُة َيَمْرَيُم ِإّن الّلَه اْصَطَفاِك َوَطّهَرِك َواْصَطَفاِك َعَلَى ِنَسآِء اْلَعاَلِمَي *  َيَمْرَيُم اْقُنِتي
 ِلَرّبِك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الّراِكِعَي *  َذِلَك ِمْن َأَنَبآِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَليَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقون

َأْقَلَمُهْم َأّيُهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن 
    هذا إخبار من ال تعال با خاطبت به اللئكة مري عليها السلم عن أمر ال لم بذلك, أن ال قد

 اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتا وزهادتا وشرفها وطهارتا من الكدار والوساوس, واصطفاها ثانيا
 مرة بعد مرة لللتها على نساء العالي, قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري, عن سعيد بن

 السيب, ف قوله تعال: }إن ال اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالي{ قال: كان أبو هريرة
 يدث عن رسول ال صلى ال عليه وسلم »خي نساء ركب البل نساء قريش, أحناء على ولد ف

 صغره, ورعاة على زوج ف ذات يده, ول تركب مري بنت عمران بعيا قط« ول يرجه من هذا الوجه
 سوى مسلم, فإنه رواه عن ممد بن رافع وعبد بن حيد, كلها عن عبد الرزاق به, وقال هشام بن
 عروة, عن أبيه, عن عبد ال بن جعفر, عن علي بن أب طالب رضي ال عنه, قال: سعت رسول ال
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 صلى ال عليه وسلم يقول »خي نسائها مري بنت عمران, وخي نسائها خدية بنت خويلد« أخرجاه
 ف الصحيحي من حديث هشام به مثله, وقال الترمذي: حدثنا أبو بكر بن زنويه, حدثنا عبد الرزاق,

 حدثنا معمر, عن قتادة, عن أنس, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »حسبك من نساء العالي
 مري بنت عمران, وخدية بنت خويلد, وفاطمة بنت ممد, وآسية امرأة فرعون« تفرد به الترمذي

 وصححه, قال عبد ال بن أب جعفر الرازي, عن أبيه, قال: كان ثابت البنان يدث عن أنس بن مالك,
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »خي نساء العالي أربع: مري بنت عمران, وآسية امرأة

 فرعون, وخدية بنت خويلد, وفاطمة بنت رسول ال« رواه ابن مردويه, وروى ابن مردويه من طريق
 شعبة, عن معاوية بن قرة, عن أبيه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »كمل من الرجال كثي,

 ول يكمل من النساء إل ثلث: مري بنت عمران, وآسية امرأة فرعون, وخدية بنت خويلد, وفضل
 عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«. وقال ابن جرير: حدثن الثن, حدثنا آدم

 العسقلن, حدثنا شعبة, حدثنا عمرو بن مرة, سعت مرة المدان, يدث عن أب موسى الشعري,
 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »كمل من الرجال كثي, ول يكمل من النساء إل مري بنت
 عمران, وآسية امرأة فرعون«. وقد أخرجه الماعة إل أبا داود من طرق عن شعبة به, ولفظ البخاري

 »كمل من الرجال كثي, ول يكمل من النساء إل آسية امرأة فرعون, ومري بنت عمران, وإن فضل
 عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«. وقد استقصيت طرق هذا الديث وألفاظه ف قصة

 عيسى ابن مري عليه السلم ف كتابنا البداية والنهاية, ول المد والنة. ث أخب تعال عن اللئكة أنم
 أمروها بكثرة العبادة والشوع والركوع والسجود والدأب ف العمل, لا يريد ال با من المر الذي

 قدره ال وقضاه ما فيه منة لا, ورفعة ف الدارين با أظهر ال فيها من قدرته العظيمة, حيث خلق منها
 ولدا من غي أب, فقال تعال: }يا مري اقنت لربك, واسجدي واركعي مع الراكعي{ أما القنوت فهو
 الطاعة ف خشوع, كما قال تعال: }بل له ما ف السموات والرض كل له قانتون{. وقد قال ابن أب
 حات: حدثنا يونس بن عبد العلى, أخبنا ابن وهب, أخبن عمرو بن الارث, أن دراجا أبا السمح
 حدثه عن أب اليثم, عن أب سعيد, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال » كل حرف ف القرآن
 يذكر فيه القنوت فهو الطاعة«. ورواه ابن جرير من طريق ابن ليعة عن دراج به, وفيه نكارة. وقال
 ماهد: كانت مري عليها السلم تقوم حت تتورم كعباها والقنوت هو طول الركود ف الصلة, يعن

 امتثاًل لقول ال تعال: }يا مري اقنت لربك{ قال السن: يعن اعبدي لربك, }واسجدي واركعي مع
 الراكعي{ أي كون منهم وقال الوزاعي: ركدت ف مرابا راكعة وساجدة وقائمة, حت نزل الاء
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 الصفر ف قدميها رضي ال عنها وأرضاها. وقد ذكر الافظ ابن عساكر ف ترجتها من طريق ممد بن
 يونس الكديي, وفيه مقال: حدثنا علي بن بر بن بري, حدثنا الوليد بن مسلم, عن الوزاعي, عن يي

 بن أب كثي, ف قوله }يا مري اقنت لربك واسجدي{ قال: سجدت حت نزل الاء الصفر ف عينيها.
 وذكر ابن أب الدنيا: حدثنا السن بن عبد العزيز, حدثنا ضمرة عن ابن شوذب, قال: كانت مري عليها

 السلم, تغتسل ف كل ليلة. ث قال تعال لرسوله بعد ما أطلعه على جلية المر }ذلك من أنباء الغيب
 نوحيه إليك{ أي نقصه عليك }وما كنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مري وما كنت لديهم إذ

 يتصمون{ أي ما كنت عندهم يا ممد فتخبهم عنهم معاينة عما جرى بل أطلعك ال على ذلك
 كأنك حاضر وشاهد لا كان من أمرهم حي اقترعوا ف شأن مري أيهم يكفلها, وذلك لرغبتهم ف

 الجر. قال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا السي, حدثن حجاج عن ابن جريج, عن القاسم بن أب
 بزة, أنه أخبه عن عكرمة, وأب بكر عن عكرمة, قال: ث خرجت با, يعن أم مري بري تملها, ف

 خرقها إل بن الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلم, قال: وهم يومئذ يلون ف بيت القدس ما
 يلي الجبة من الكعبة, فقالت لم: دونكم هذه النذيرة, فإن حررتا, وهي أنثى, ول يدخل الكنيسة

 حائض, وأنا ل أردها إل بيت, فقالوا: هذه ابنة إمامنا, وكان عمران يؤمهم ف الصلة, وصاحب
 قرباننا, فقال زكريا: ادفعوها ل فإن خالتها تت, فقالوا: ل تطيب أنفسنا, هي ابنة إمامنا, فذلك حي
 اقترعوا عليها بأقلمهم الت يكتبون با التوراة, فقرعهم زكريا فكفلها وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي

 وقتادة والريبع بن أنس وغي واحد, دخل حديث بعضهم ف بعض, أنم ذهبوا إل نر الردن, واقترعوا
 هنالك على أن يلقوا أقلمهم فأيهم يثبت ف َجْرَية الاء فهو كافلها, فألقوا أقلمهم, فاحتملها الاء إل

 قلم زكريا فإنه ثبت ويقال إنه ذهب صاعدا يشق جرية الاء, وكان مع ذلك كبيهم وسيدهم وعالهم
وإمامهم ونبيهم, صلوات ال وسلمه عليه وعلى سائر النبيي.

 ** ِإْذ َقاَلِت اْلَملِئَكُة َيَمْرَيُم ِإّن الّلَه ُيَبّشُرِك ِبَكِلَمٍة ّمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيها ِفي الّدْنَيا
 َواَلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقّرِبَي *  َوُيَكّلُم الّناَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهًل َوِمَن الّصاِلِحَي *  َقاَلْت َرّب َأّنَى َيُكوُن ِلي

َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َكَذِلَك الّلُه َيْخُلُق َما َيَشآُء ِإَذا َقَضَى َأْمرا َفِإّنَما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن 
    هذه بشارة من اللئكة لري عليها السلم بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبي. قال ال تعال:
 }إذ قالت اللئكة يا مري إن ال يبشرك بكلمة منه{ أي بولد يكون وجوده بكلمة من ال, أي يقول
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 له: كن فيكون, وهذا تفسي قوله: }مصدقا بكلمة من ال{ كما ذكر المهور على ما سبق بيانه
 }اسه السيح عيسى ابن مري{ أي يكون مشهورا بذا ف الدينا, ويعرفه الؤمنون بذلك وسي السيح,
 قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: لنه كان مسيح القدمي, ل أخص لما, وقيل: لنه كان إذا
 مسح أحدا من ذوي العاهات برىء, بإذن ال تعال. وقوله: }عيسى ابن مري{ نسبة إل أمه حيث ل
 أب له. }وجيها ف الدنيا واَلخرة ومن القربي{ أي له وجاهة ومكانة عند ال ف الدنيا با يوحيه ال

 إليه من الشريعة وينله عليه من الكتاب وغي ذلك ما منحه ال به, وف الدار اَلخرة يشفع عند ال
 فيمن يأذن له فيه, فيقبل منه أسوة بإخوانه من أول العزم, صلوات ال وسلمه عليه وعليهم أجعي,
 وقوله: }ويكلم الناس ف الهد وكهًل{ أي يدعو إل عبادة ال وحده ل شريك له ف حال صغره,

 معجزة وآية, وف حال كهولته حي يوحي ال إليه بذلك }ومن الصالي{ أي ف قوله وعمله, له علم
 صحيح وعمل صال. قال ممد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد ال بن قسيط, عن ممد بن شرحبيل, عن

 أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما تكلم مولود ف صغره إل عيسى وصاحب
 جريج« وقال ابن أب حات: حدثنا أبو الصقر يي بن ممد بن قزعة, حدثنا السي يعن الروزي,

 حدثنا جرير يعن ابن حازم, عن ممد, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ل يتكلم ف
 الهد إل ثلثة: عيسى, وصب كان ف زمن جريج, وصب آخر« فلما سعت بشارة اللئكة لا بذلك عن

 ال عز وجل, قالت ف مناجاتا }رب أن يكون ل ولد ول يسسن بشر ؟{ تقول كيف يوجد هذا
 الولد من وأنا لست بذات زوج, ول من عزمي أن أتزوج, ولست بغيا حاشا ل ؟ فقال لا اللك عن
 ال عز وجل ف جواب ذلك السؤال }كذلك ال يلق من يشاء{ أي هكذا أمر ال عظيم ل يعجزه

 شيء, وصرح ههنا بقوله: }يلق ما يشاء{ ول يقل: يفعل, كما ف قصة زكريا, بل نص ههنا على أنه
 يلق لئل يبقى لبطل شبهة, وأكد ذلك بقوله: }إذا قضى أمرا فإنا يقول له كن فيكون{ أي فل يتأخر

 شيئا بل يوجد عقيب المر بل مهلة كقوله: }وما أمرنا إل واحدة كلمح بالبصر{ أي إنا نأمر مرة
واحدة ل مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر.

 ** َوُيَعّلُمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالّتْوَراَة َواِلْنِجيَل *  َوَرُسوًل ِإَلَى َبِنَي ِإْسَراِئيَل َأّني َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ّمن
 ّرّبُكْم َأِنَي َأْخُلُق َلُكْم ّمَن الّطِي َكَهْيَئِة الّطْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيرا ِبِإْذِن الّلِه َوُأْبِرىُء الْكَمَه والْبَرَص

 َوُأْحِيـي اْلَمْوَتَى ِبِإْذِن الّلِه َوُأَنّبُئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتّدِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم ِإّن ِفي َذِلَك َلَيًة ّلُكْم ِإن ُكنُتم
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 ّمْؤِمِنَي *  َوُمَصّدقا ّلَما َبْيَن َيَدّي ِمَن الّتْوَراِة َوُلِحّل َلُكم َبْعَض اّلِذي ُحّرَم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ّمن
ّرّبُكْم َفاّتُقوْا الّلَه َوَأِطيُعوِن *  ِإّن الّلَه َرّبي َوَرّبُكْم َفاْعُبُدوُه َهـَذا ِصَراٌط ّمْسَتِقيٌم 

    يقول تعال مبا عن تام بشارة اللئكة لري بابنها عيسى عليه السلم: أن ال يعلمه }الكتاب
 والكمة{, الظاهر أن الراد بالكتاب ههنا الكتابة, والكمة تقدم تفسيها ف سورة البقرة, و}التوراة

 والنيل{, فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران, والنيل الذي أنزل على عيسى ابن
 مري عليهما السلم. وقد كان عيسى عليه السلم يفظ هذا وهذا, وقوله: }ورسوًل إل بن إسرائيل{

 أي يعله رسوًل إل بن إسرائيل, قائًل لم }أن قد جئتكم بآية من ربكم, أن أخلق لكم من الطي
 كهيئة الطي فأنفخ فيه فيكون طيا بإذن ال{ وكذلك كان يفعل, يصور من الطي شكل طي, ث ينفخ

 فيه فيطي عيانا بإذن ال عز وجل, الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله }وأبرىء الكمه{
 قيل: أنه الذي يبصر نارا ول يبصر ليًل, وقيل بالعكس. وقيل: العشى. وقيل العمش. وقيل: هو

 الذي يولد أعمى وهو أشبه, لنه أبلغ ف العجزة وأقوى ف التحدي }والبرص{ معروف, }وأحيي
 الوتى بإذن ال{ قال كثي من العلماء: بعث ال كل نب من النبياء با يناسب أهل زمانه, فكان الغالب

 على زمان موسى عليه السلم السحر وتعظيم السحرة, فبعثه ال بعجزة برت البصار وحيت كل
 سحار, فلما استيقنوا أنا من عند العظيم البار انقادوا للسلم, وصاروا من عباد ال البرار. وأما

 عيسى عليه السلم, فبعث ف زمن الطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من اَليات با ل سبيل لحد
 إليه إل أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة, فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الماد, أو على

 مداواة الكمه والبرص, وبعث من هو ف قبه رهي إل يوم التناد. وكذلك ممد صلى ال عليه وسلم,
 بعث ف زمان الفصحاء والبلغاء ونارير الشعراء, فأتاهم بكتاب من ال عز وجل, لو اجتمعت النس

 والن على أن يأتوا بثله, أو بعشر سور من مثله, أو بسورة من مثله, ل يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم
 لبعض ظهيا, وما ذاك إل لن كلم الرب عز وجل ل يشبه كلم اللق أبدا, وقوله: }وأنبئكم با

 تأكلون وما تدخرون ف بيوتكم{ أي أخبكم با أكل أحدكم اَلن, وما هو مدخر له ف بيته لغد, }إن
 ف ذلك{ أي ف ذلك كله }َلية لكم{ أي على صدقي فيما جئتكم به }إن كنتم مؤمني. ومصدقا لا

 بي يدي من التوراة{ أي مقررا لا ومثبتا }ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم{ فيه دللة على أن
 عيسى عليه السلم نسخ بعض شريعة التوراة, وهو الصحيح من القولي, ومن العلماء من قال: ل ينسخ
 منها شيئا, وإنا أحل لم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ, فكشف لم عن الغطى ف ذلك, كما قال
 ف اَلية الخرى }ولبي لكم بعض الذي تتلفون فيه{ وال أعلم. ث قال }وجئتكم بآية من ربكم{
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 أي بجة ودللة على صدقي فيما أقوله لكم }فاتقوا ال وأطيعون, إن ال رب وربكم فاعبدوه{ أي أنا
وأنتم سواء ف العبودية له والضوع والستكانة إليه }هذا صراط مستقيم{.

 ** َفَلّمآ َأَحّس ِعيَسَى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِرَي ِإَلى الّلِه َقاَل اْلَحَواِرّيوَن َنْحُن َأْنَصاُر الّلِه آَمّنا ِبالّلِه
 َواْشَهْد ِبَأّنا ُمْسِلُموَن *  َرّبَنآ آَمّنا ِبَمآ َأنَزَلْت َواّتَبْعَنا الّرُسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الّشاِهِديَن *  َوَمَكُروْا َوَمَكَر الّلُه

َوالّلُه َخْيُر اْلَماِكِريَن 
    يقول تعال: }فلما أحّس عيسى{ أي استشعر منهم التصميم على الكفر والستمرار على الضلل,

 }قال من أنصاري إل ال{ قال ماهد: أي من يتبعن إل ال. وقال سفيان الثوري وغيه: أي من
 أنصاري مع ال, وقول ماهد: أقرب. والظاهر أنه أراد من أنصاري ف الدعوة إل ال ؟ كما كان النب

 صلى ال عليه وسلم يقول ف مواسم الج قبل أن يهاجر »من رجل يؤوين حت أبلغ كلم رب. فإن
 قريشا قد منعون أن أبلغ كلم رب« حت وجد النصار, فآووه ونصروه وهاجر إليهم, فواسوه ومنعوه
 من السود والحر, رضي ال عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى ابن مري عليه السلم انتدب له طائفة من

 بن إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه, ولذا قال ال تعال مبا عنهم
 }قال الواريون: نن أنصار ال * آمّنا بال * واشهد بأنا مسلمون * ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول
 فاكتبنا مع الشاهدين{ الواريون قيل: كانوا قصارين, وقيل: سوا بذلك لبياض ثيابم, وقيل: صيادين.

 والصحيح أن الواري الناصر, كما ثبت ف الصحيحي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم لا ندب
 الناس يوم الحزاب, فانتدب الزبي ث ندبم, فانتدب الزبي رضي ال عنه, فقال النب صلى ال عليه

 وسلم: »لكل نب حواري, وحواريي الزبي«, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا وكيع,
 حدثنا إسرائيل, عن ساك, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي ال عنهما ف قوله }فاكتبنا مع الشاهدين{
 قال: مع أمة ممد صلى ال عليه وسلم, وهذا إسناد جيد. ث قال تعال مبا عن مل بن إسرائيل, فيما
 هوا به من الفتك بعيسى عليه السلم, وإرادته بالسوء والصلب حي تالؤوا عليه, ووشوا به إل ملك
 ذلك الزمان, وكان كافرا, أن هنا رجًل يضل الناس ويصدهم عن طاعة اللك ويفسد الرعايا, ويفرق
 بي الب وابنه, إل غي ذلك ما تقلدوه ف رقابم ورموه به من الكذب, وأنه ولد زنية حت استثاروا

 غضب اللك, فبعث ف طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به, فلما أحاطوا بنله وظنوا أنم قد ظفروا به,
 ناه ال تعال من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إل السماء, وألقى ال شبهه على رجل من كان

600



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 عنده ف النل, فلما دخل أولئك اعتقدوه ف ظلمة الليل عيسى, فأخذوه وأهانوه وصلبوه, ووضعوا على
 رأسه الشوك, وكان هذا من مكر ال بم, فإنه نى نبيه ورفعه من بي أظهرهم وتركهم ف ضللم

 يعمهون, يعتقدون أنم قد ظفروا بطلبتهم, وأسكن ال ف قلوبم قسوة وعنادا للحق ملزما لم,
وأورثهم ذلة ل تفارقهم إل يوم التناد, ولذا قال تعال: }ومكروا ومكر ال وال خي الاكرين{.

 ** ِإْذ َقاَل الّلُه َيِعيَسَى ِإّني ُمَتَوّفيَك َوَراِفُعَك ِإَلّي َوُمَطّهُرَك ِمَن اّلِذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل اّلِذيَن اّتَبُعوَك َفْوَق
 اّلِذيَن َكَفُروْا ِإَلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثّم ِإَلّي َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن *  َفَأّما اّلِذيَن َكَفُروْا

 َفُأَعّذُبُهْم َعَذابا َشِديدا ِفي الّدْنَيا َواَلِخَرِة َوَما َلُهْم ّمن ّناِصِريَن *  َوَأّما اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت
َفُيَوّفيِهْم ُأُجوَرُهْم َوالّلُه َل ُيِحّب الّظاِلِمَي *  َذِلَك َنْتُلوُه َعَلْيَك ِمَن اَلَياِت َوالّذْكِر اْلَحِكيِم 

    اختلف الفسرون ف قوله تعال: }إن متوفيك ورافعك إّل{ فقال قتادة وغيه: هذا من القدم
 والؤخر, تقديره إن رافعك إل ومتوفيك, يعن بعد ذلك. وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس: إن

 متوفيك, أي ميتك. وقال ممد بن إسحاق عمن ل يتهم, عن وهب بن منبه, قال: توفاه ال ثلث
 ساعات من أول النهار حي رفعه إليه, قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن ال توفاه سبع ساعات,
 ث أحياه. وقال إسحاق بن بشر, عن إدريس عن وهب: أماته ال ثلثة أيام, ث بعثه, ث رفعه. وقال مطر

 الوراق: إن متوفيك من الدنيا, وليس بوفاة موت, وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه, وقال
 الكثرون: الراد بالوفاة ههنا ـ النوم, كما قال تعال: }وهو الذي يتوفاكم بالليل{ اَلية. وقال تعال
 }ال يتوف النفس حي موتا والت ل تت ف منامها{ اَلية, وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم,

 يقول إذا قام من النوم: »المد ال الذي أحيانا بعد ما أماتنا« الديث, وقال تعال: }وبكفرهم وقولم
 على مري بتانا عظيما * وقولم إنا قتلنا السيح عيسى ابن مري رسول ال وما قتلوه وما صلبوه ولكن

 شبه لم ـ إل قوله ـ وما قتلوه يقينا بل رفعه ال إليه وكان ال عزيزّا حكيما * وإن من أهل الكتاب
 إل ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدّا{ والضمي ف قوله }قبل موته{ عائد على

 عيسى عليه السلم, أي وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى, وذلك حي ينل إل
 الرض قبل يوم القيامة على ما سيأت بيانه, فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم, لنه يضع الزية ول
 يقبل إل السلم. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا أحد بن عبد الرحن, حدثنا عبد ال بن أب
 جعفر, عن أبيه, حدثنا الربيع بن أنس, عن السن أنه قال ف قوله تعال: }إن متوفيك{ يعن وفاة
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 النام, رفعه ال ف منامه. قال السن: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لليهود »إن عيسى ل يت,
 وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة« وقوله تعال: }ومطهرك من الذين كفروا{ أي برفعي إياك إل السماء
 }وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إل يوم القيامة{ وهكذا وقع فإن السيح عليه السلم, لا رفعه
 ال إل السماء, تفرقت أصحابه شيعا بعده, فمنهم من آمن با بعثه ال به على أنه عبد ال ورسوله وابن

 أمته, ومنهم من غل فيه فجعله ابن ال, وآخرون قالوا: هو ال, وآخرون قالوا: هو ثالث ثلثة. وقد
 حكى ال مقالتم ف القرآن ورد على كل فريق, فاستمروا على ذلك قريبا من ثلثمائة سنة, ث نبغ لم

 ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطي, فدخل ف دين النصرانية, قيل: حيلة ليفسده, فإنه كان
 فيلسوفا, وقيل: جهًل منه إل أنه بدل لم دين السيح وحرفه, وزاد فيه ونقص منه, ووضعت له

 القواني, والمانة الكبى الت هي اليانة القية, وأحل ف زمانه لم النير, وصلوا له إل الشرق,
 وصوروا له الكنائس والعابد والصوامع, وزاد ف صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما

 يزعمون, وصار دين السيح دين قسطنطي إل أنه بن لم من الكنائس والعابد والصوامع والديارات ما
 يزيد على اثن عشر ألف معبد, وبن الدينة النسوبة إليه, واتبعه الطائفة اللكية منهم, وهم ف هذا كله

 قاهرون لليهود, أيدهم ال عليهم, لنم أقرب إل الق منهم, وإن كان الميع كفارا عليهم لعائن ال,
 فلما بعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم, فكان من آمن به يؤمن بال وملئكته وكتبه ورسله على

 الوجه الق, كانوا هم أتباع كل نب على وجه الرض, إذ قد صدقوا الرسول النب المي العرب, خات
 الرسل وسيد ولد آدم على الطلق, الذي دعاهم إل التصديق بميع الق, فكانوا أول بكل نب من

 أمته الذين يزعمون أنم على ملته وطريقته, مع ما قد حرفوا وبدلوا, ث لو ل يكن شيء من ذلك, لكان
 قد نسخ ال شريعة جيع الرسل با بعث ال به ممدا صلى ال عليه وسلم من الدين الق الذي ل يغي

 ول يبدل إل قيام الساعة, ول يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين, فلهذا فتح ال لصحابه مشارق
 الرض ومغاربا, واجتازوا جيع المالك, ودانت لم جيع الدول, وكسروا كسرى, وقصروا قيصر

 وسلبوها كنوزها, وأنفقت ف سبيل ال كما أخبهم بذلك نبيهم عن ربم عز وجل ف قوله: }وعد
 ال الذين آمنوا منكم وعملوا الصالات ليستخلفنهم ف الرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن
 لم دينهم الذي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, يعبدونن ل يشركون ب شيئا{ اَلية, فلهذا
 لا كانوا هم الؤمني بالسيح حقا, سلبوا النصارى بلد الشام وألؤوهم إل الروم فلجؤوا إل مدينتهم
 القسطنطينية, ول يزال السلم وأهله فوقهم إل يوم القيامة. وقد أخب الصادق الصدوق صلى ال عليه

 وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الموال, ويقتلون الروم مقتلة
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 عظيمة جدا, ل ير الناس مثلها ول يرون بعدها نظيها, وقد جعت ف هذا جزءا مفردا, ولذا قال
 تعال: }وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إل يوم القيامة ث إّل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم
 فيه تتلفون * فأما الذين كفروا فأعذبم عذابا شديدا ف الدنيا واَلخرة وما لم من ناصرين{ وكذلك

 فعل بن كفر بالسيح من اليهود أو غل فيه أو أطراه من النصارى, عذبم ف الدنيا بالقتل والسب, وأخذ
 الموال وإزالة اليدي عن المالك, وف الدار اَلخرة عذابم أشد وأشق }وما لم من ال من واق{

 }وأما الذين آمنوا وعملوا الصالات فيوفيهم أجورهم{ أي ف الدنيا واَلخرة, ف الدنيا بالنصر والظفر,
وف اَلخرة بالنات العاليات }وال ل يب الظالي{.

   ث قال تعال: }ذلك نتلوه عليك من اَليات والذكر الكيم{ أي هذا الذي قصصنا عليك يا ممد ف
 أمر عيسى ومبدأ ميلده وكيفيه أمره, وهو ما قاله تعال وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح الحفوظ,
 فل مرية فيه ول شك, كما قال تعال ف سورة مري }ذلك عيسى ابن مري قول الق الذي فيه يترون

* ما كان ل أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنا يقول له كن فيكون{ وههنا قال تعال:(

 ** ِإّن َمَثَل ِعيَسَى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثّم َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن *  اْلَحّق ِمن ّرّبَك َفَل َتُكْن
 ّمن اْلُمْمَتِريَن *  َفَمْن َحآّجَك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَنآَءُكْم َوِنَسآَءَنا
 َوِنَسآَءُكْم َوَأْنُفَسَنا وَأْنُفَسُكْم ُثّم َنْبَتِهْل َفَنْجَعل ّلْعَنُة الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبَي *  ِإّن َهـَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحّق

َوَما ِمْن ِإَلـٍه ِإّل الّلُه َوِإّن الّلَه َلُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم *  َفِإن َتَوّلْوْا َفِإّن الّلَه َعِليٌم ِباْلُمْفِسِديَن 
    يقول جل وعل: }إن مثل عيسى عند ال{ ف قدرة ال حيث خلقه من غي أب }كمثل آدم{ حيث
 خلقه من غي أب ول أم بل }خلقه من تراب ث قال له كن فيكون{ فالذي خلق آدم من غي أب, قادر
 على أن يلق عيسى بطريق الول والحرى, وإن جاز ادعاء البنوة ف عيسى لكونه ملوقا من غي أب,

 فجواز ذلك ف آدم بالطريق الول, ومعلوم بالتفاق أن ذلك باطل, فدعواها ف عيسى أشد بطلنا
 وأظهر فسادا, ولكن الرب جل جلله أراد أن يظهر قدرته للقه حي خلق آدم ل من ذكر ول من
 أنثى, وخلق حواء من ذكر بل أنثى, وخلق عيسى من أثن بل ذكر, كما خلق بقية البية من ذكر

 وأنثى, ولذا قال تعال ف سورة مري }ولنجعله آية للناس{ وقال ههنا: }الق من ربك فل تكن من
 المترين{ أي هذا هو القول الق ف عيسى الذي ل ميد عنه ول صحيح سواه, وماذا بعد الق إل
 الضلل. ث قال تعال آمرا رسوله صلى ال عليه وسلم, أن يباهل من عاند الق ف أمر عيسى بعد
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 ظهور البيان }فمن حاّجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
 ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم{ أي نضرهم ف حال الباهلة }ث نبتهل{ أي نلتعن }فنجعل لعنة ال على

 الكاذبي{ أي منا أو منكم.  وكان سبب نزول هذه الباهلة وما قبلها من أول السورة إل هنا ف وفد
 نران, أن النصارى لا قدموا فجعلوا ياجون ف عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة واللية,

 فأنزل ال صدر هذه السورة ردا عليهم, قال ابن إسحاق ف سيته الشهورة وغيه: قدم على رسول ال
 صلى ال عليه وسلم وفد نصارى نران ستون راكبا, فيهم أربعة عشر رجًل من أشرافهم يؤول أمرهم
 إليهم وهم: العاقب واسه عبد السيح, والسيد وهو اليهم, وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل,
 وأويس بن الارث, وزيد, وقيس, ويزيد ونبيه, وخويلد, وعمرو, وخالد, وعبد ال, وُيَحّنس, وأمر
 هؤلء يؤول إل ثلثة منهم وهم العاقب, وكان أمي القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتم, والذي ل

 يصدرون إل عن رأيه, والسيد وكان عالهم وصاحب رحلهم ومتمعهم, وأبو حارثة بن علقمة وكان
 أسقفهم وحبهم وإمامهم وصاحب مدارسهم, وكان رجًل من العرب من بن بكر بن وائل, ولكنه

 تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه, وبنوا له الكنائس وأخدموه لا يعلمونه من صلبته ف دينهم, وقد
 كان يعرف أمر رسول ال صلى ال عليه وسلم وصفته وشأنه ما علمه من الكتب التقدمة, ولكن حله
 جهله على الستمرار ف النصرانية لا يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها, قال ابن إسحاق: وحدثن
 ممد بن جعفر بن الزبي, قال: قدموا على رسول ال صلى ال عليه وسلم الدينة, فدخلوا عليه مسجده
 حي صلى العصر, عليهم ثياب البات جبب وأردية ف جال رجال بن الارث بن كعب, قال: يقول

 من رآهم من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم: وقد حانت صلتم
 فقاموا ف مسجد رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »دعوهم«

 فصلوا إل الشرق, قال: فكلم رسول ال صلى ال عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة, والعاقب عبد
 السيح, والسيد اليهم وهم من النصرانية على دين اللك مع اختلف أمرهم يقولون: هو ال, ويقولون:

 هو ولد ال, ويقولون: هو ثالث ثلثة, تعال ال عن قولم علوا كبيا. وكذلك قول النصرانية, فهم
 يتجون ف قولم هو ال, بأنه كان يي الوتى ويبىء الكمه والبرص والسقام, ويب بالغيوب,
 ويلق من الطي كهيئة الطي فينفخ فيه فيكون طيا, وذلك كله بأمر ال. وليجعله ال آية للناس,

 ويتجون على قولم بأنه ابن ال يقولون: ل يكن له أب يعلم, وقد تكلم ف الهد بشيء ل يسمعه أحد
 من بن آدم قبله, ويتجون على قولم بأنه ثالث ثلثة بقول ال تعال: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا

 فيقولون لو كان واحدا ما قال إل فعلت وأمرت وقضيت وخلقت, ولكنه هو وعيسى ومري ـ تعال
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 ال وتقدس وتنه عما يقول الظالون والاحدون علوا كبيا ـ وف كل ذلك من قولم: قد نزل
 القرآن, فلما كلمه البان, قال لما رسول ال صلى ال عليه وسلم »أسلما« قال: قد أسلمنا, قال:

 »إنكما ل تسلما فأسلما«. قال: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: »كذبتما ينعكما من السلم دعاؤكما ل
 ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما النير«. قال: فمن أبوه يا ممد ؟ فصمت رسول ال صلى ال عليه
 وسلم عنهما فلم يبهما, فأنزل ال ف ذلك من قولم واختلف أمرهم صدر سورة آل عمران إل بضع

 وثاني آية منها, ث تكلم ابن إسحاق على تفسيها إل أن قال: فلما أتى رسول ال صلى ال عليه وسلم
 الب من ال والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر با أمر به من ملعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إل
 ذلك, فقالوا: يا أبا القاسم, دعنا ننظر ف أمرنا ث نأتيك با نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه, ث انصرفوا
 عنه, ث خلوا بالعاقب, وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد السيح ماذا ترى ؟ فقال: وال يا معشر النصارى

 لقد عرفتم أن ممدا لنب مرسل, ولقد جاءكم بالفصل من خب صاحبكم, ولقد علمتم أنه ما لعن قوم
 نبيا قط, فبقي كبيهم ول نبت صغيهم, وإنه للستئصال منكم إن فعلتم, فإن كنتم أبيتم إل إلف

 دينكم والقامة على ما أنتم عليه من القول ف صاحبكم, فوادعوا الرجل وانصرفوا إل بلدكم, فأتوا
 النب صلى ال عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم, قد رأينا أل نلعنك ونتركك على دينك ونرجع على

 ديننا ولكن ابعث معنا رجًل من أصحابك ترضاه لنا يكم بيننا ف أشياء اختلفنا فيها ف أموالنا, فإنكم
 عندنا رضا, قال ممد بن جعفر: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ائتون العشية أبعث معكم

 القوي المي« فكان عمر بن الطاب رضي ال عنه يقول: ما أحببت المارة قط حب إياها يومئذ,
 رجاء أن أكون صاحبها, فرحت إل الظهر مهجرا, فلما صلى رسول ال صلى ال عليه وسلم الظهر,
 سلم ث نظر عن يينه وشاله, فجعلت أتطاول له ليان فلم يزل يلتمس ببصره حت رأى أبا عبيدة بن

 الراح فدعاه, فقال »اخرج معهم فاقض بينهم بالق فيما اختلفوا فيه«. قال عمر: فذهب با أبو عبيدة
 رضي ال عنه. وقد روى ابن مردويه من طريق ممد بن إسحاق, عن عاصم بن عمر بن قتادة, عن

 ممود بن لبيد, عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نران قدموا على رسول ال صلى ال عليه وسلم ,
 فذكر نوه, إل أنه قال ف الشراف: كانوا اثن عشر, وذكر بقيته بأطول من هذا السياق, وزيادات

أخر.
   وقال البخاري: حدثنا عباس بن السي, حدثنا يي بن آدم, عن إسرائيل, عن أب إسحاق, عن صلة
 بن زفر, عن حذيفة رضي ال عنه, قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نران إل رسول ال صلى ال عليه
 وسلم يريدان أن يلعناه, قال: فقال: أحدها لصاحبه: ل تفعل فو ال لئن كان نبيا فلعناه ل نفلح نن
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 ول عقبنا من بعدنا, قال: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجًل أمينا ول تبعث معنا إل أمينا, فقال
 »لبعثن معكم رجًل أمينا حق أمي« فاستشرف لا أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال »قم

 يا أبا عبيدة بن الراح« فلما قام, قال رسول ال صلى ال عليه وسلم هذا أمي هذه المة« رواه
 البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أب إسحاق السبيعي عن صلة, عن

 حذيفة, بنحوه وقد رواه أحد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أب إسحاق, عن صلة, عن
 ابن مسعود بنحوه وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد, عن أب قلبة, عن أنس, عن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »لكل أمة أمي, وأمي هذه المة أبو عبيدة بن الراح« وقال
 المام أحد: حدثنا إساعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد, حدثنا فرات عن عبد الكري بن مالك الزري, عن
 عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال أبو جهل قبحه ال, إن رأيت ممدا يصلي عند الكعبة َلتينه حت أطأ
 على رقبته, قال: فقال »لو فعل لخذته اللئكة عيانا, ولو أن اليهود تنوا الوت لاتوا ولرأوا مقاعدهم
 من النار, ولو خرج الذين يباهلون رسول ال صلى ال عليه وسلم لرجعوا ل يدون ماًل ول أهًل«,
 وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق, عن معمر, عن عبد الكري به, وقال الترمذي:

حسن صحيح.
   وقد روى البيهقي ف دلئل النبوة قصة وفد نران مطولة جدا, ولنذكره فإن فيه فوائد كثية, وفيه
 غرابة, وفيه مناسبة لذا القام, قال البيهقي: حدثنا أبو عبد ال الافظ وأبو سعيد ممد بن موسى بن

 الفضل, قال: حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب, حدثنا أحد بن عبد البار, حدثنا يونس بن بكي, عن
 سلمة بن عبد يسوع, عن أبيه, عن جده, قال يونس ـ وكان نصرانيا فأسلم ـ: إن رسول ال صلى

 ال عليه وسلم, كتب إل أهل نران قبل أن ينل عليه طس سليمان »باسم إله إبراهيم وإسحاق
 ويعقوب, من ممد النب رسول ال إل أسقف نران وأهل نران أسلم أنتم, فإن أحد إليكم إله إبراهيم

 وإسحاق ويعقوب. أما بعد فإن أدعوكم إل عبادة ال من عبادة العباد, وأدعوكم إل ولية ال من
 ولية العباد, فإن أبيتم فالزية, فإن أبيتم فقد آذنتكم برب, والسلم«. فلما أتى السقف الكتاب وقرأه

 فظع به, وذعره ذعرا شديدا, وبعث إل رجل من أهل نران يقال له شرحبيل بن وداعة, وكان من
 هدان, ول يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله ل اليهم ول السيد ول العاقب, فدفع السقف كتاب
 رسول ال صلى ال عليه وسلم إل شرحبيل فقرأه, فقال السقف: يا أبا مري ما رأيك ؟ فقال شرحبيل:
 قد علمت ما وعد ال إبراهيم ف ذرية إساعيل من النبوة, فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل, ليس

 ل ف أمر النبوة رأي, ولو كان ف أمر من أمور الدنيا لشرت عليك فيه برأيي واجتهدت لك, فقال
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 السقف: تنح فاجلس, فتنحى شرحبيل فجلس ناحية, فبعث السقف إل رجل من أهل نران يقال له
 عبد ال بن شرحبيل, وهو من ذي أصبح من حي, فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول

 شرحبيل, فقال له السقف: تنح فاجلس, فتنحى عبد ال فجلس ناحية, فبعث السقف إل رجل من
 أهل نران يقال له جبار بن فيض من بن الارث بن كعب أحد بن الماس, فأقرأه الكتاب, وسأله عن

 الرأي فيه ؟ فقال له مثل قول شرحبيل وعبد ال, فأمره السقف, فتنحى فجلس ناحية, فلما اجتمع
 الرأي منهم على تلك القالة جيعا, أمر السقف بالناقوس فضرب به, ورفعت النيان والسوح ف

 الصوامع, وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار, وإذا كان فزعهم ليًل ضربوا بالناقوس ورفعت النيان
 ف الصوامع, فاجتمعوا حي ضرب بالناقوس ورفعت السوح, أهل الوادي أعله وأسفله. وطول الوادي

 مسية يوم للراكب السريع, وفيه ثلث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل, فقرأ عليهم كتاب
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, وسألم عن الرأي فيه, فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا
 شرحبيل بن وداعة المدان وعبد ال بن شرحبيل الصبحي وجبار بن فيض الارثي, فيأتونم بب

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, فانطلق الوفد حت إذا كانوا بالدنية وضعوا ثياب السفر عنهم, ولبسوا
 حلًل لم يرونا من حبة وخواتيم الذهب, ث انطلقوا حت أتوا رسول ال صلى ال عليه وسلم فسلموا

 عليه, فلم يرد عليهم, وتصدوا لكلمه نارا طويًل, فلم يكلمهم وعليهم تلك اللل وخواتيم الذهب,
 فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحن بن عوف, وكانا معرفة لم, فوجدوها ف ناس من

 الهاجرين والنصار ف ملس, فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحن, إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا ميبي
 له, فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلمنا, وتصدينا لكلمه نارا طويًل, فأعيانا أن يكلمنا, فما الرأي

 منكما, أترون أن نرجع ؟ فقال لعلي بن أب طالب وهو ف القوم: ما ترى يا أبا السن ف هؤلء القوم ؟
 فقال علي لعثمان وعبد الرحن: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم, ويلبسوا ثياب سفرهم ث

 يعودون إليه, ففعلوا فسلموا عليه فرد سلمهم, ث قال »والذي بعثن بالق, لقد أتون الرة الول وإن
 إبليس لعهم«. ث سألم سألوة, فلم تزل به وبم السألة حت قالوا له: ما تقول ف عيسى, فإنا نرجع إل
 قومنا ونن نصارى, يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه ؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم

 »ما عندي فيه شيء يومي هذا, فأقيموا حت أخبكم با يقول ل رب ف عيسى« فأصبح الغد وقد أنزل
 ال هذه اَلية }إن مثل عيسى عند ال كمثل آدم ـ إل قوله ـ الكاذبي{ فأبوا أن يقروا بذلك, فلما
 أصبح رسول ال صلى ال عليه وسلم الغد بعد ما أخبهم الب, أقبل مشتمًل على السن والسي ف

 خيل له, وفاطمة تشي عند ظهره للملعنة, وله يومئذ عدة نسوة, فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما
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 أن الوادي إذا اجتمع أعله وأسفله ل يردوا ول يصدروا إل عن رأيي, وإن وال أرى أمرا ثقيًل, وال
 لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعنا ف عينيه وردا عليه أمره, ل يذهب لنا من
 صدره ول من صدور أصحابه حت يصيبونا بائحة, وإنا لدن العرب منهم جوارا, ولئن كان هذا

 الرجل نبيا مرسًل فلعناه, ل يبقى منا على وجه الرض شعر ول ظفر إل هلك, فقال له صاحباه: فما
 الرأي يا أبا مري ؟ فقال: أرى أن أحكمه, فإن أرى رجًل ل يكم شططا أبدا, فقال: له: أنت وذاك,
 قال: فلقي شرحبيل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال له: إن قد رأيت خيا من ملعنتك. فقال:

 وما هو ؟ فقال: حكمك اليوم إل الليل وليلتك إل الصباح, فمهما حكمت فينا فهو جائز, فقال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم »لعل وراءك أحدا يثرب عليك« ؟ فقال شرحبيل: سل صاحب, فسألما فقال:
 ما يرد الوادي ول يصدر إل عن رأي شرحبيل. فرجع رسول ال صلى ال عليه وسلم فلم يلعنهم حت
 إذا كان من الغد أتوه, فكتب لم هذا الكتاب »بسم ال الرحن الرحيم هذا ما كتب النب ممد رسول
 ال لنجران ـ إن كان عليهم حكمه ـ ف كل ثرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم,

 وترك ذلك كله لم على ألفي حلة, ف كل رجب ألف حلة, وف كل صفر ألف حلة« وذكر تام
الشروط وبقية السياق.

   والغرض أن وفودهم كان ف سنة تسع, لن الزهري قال: كان أهل نران أول من أدى الزية إل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, وآية الزية إنا أنزلت بعد الفتح, وهي قوله تعال }قاتلوا الذين ل

 يؤمنون بال ول باليوم اَلخر{ اَلية, وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحد حدثنا أحد بن
 داود الكي, حدثنا بشر بن مهران حدثنا ممد بن دينار, عن داود بن أب هند, عن الشعب, عن جابر,
 قال: قدم على النب صلى ال عليه وسلم العاقب والطيب, فدعاها إل اللعنة فواعداه على أن يلعناه
 الغداة, قال: فغدا رسول ال صلى ال عليه وسلم, فأخذ بيد علي وفاطمة والسن والسي, ث أرسل

 إليهما, فأبيا أن ييبا وأقرا له بالراج, قال: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »والذي بعثن بالق لو
 قال: ل, لمطر عليهم الوادي نارا« قال جابر, وفيهم نزلت }ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
 وأنفسنا وأنفسكم{ قال جابر }أنفسنا وأنفسكم{ رسول ال صلى ال عليه وسلم وعلي بن أب طالب
 }وأبناءنا{ السن والسي }ونساءنا{ فاطمة. وهكذا رواه الاكم ف مستدركه عن علي بن عيسى,
 عن أحد بن ممد الزهري, عن علي بن حجر, عن علي بن مسهر, عن داود بن أب هند به بعناه, ث

 قال: صحيح على شرط مسلم, ول يرجاه هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي, عن شعبة, عن
 الغية عن الشعب مرسًل, وهذا أصح, وقد روي عن ابن عباس والباء نو ذلك, ث قال ال تعال: }إن
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 هذا لو القصص الق{ أي هذا الذي قصصناه عليك يا ممد ف شأن عيسى هو الق الذي ل معدل
 عنه ول ميد }وما من إله إل ال, وإن ال لو العزيز الكيم * فإن تولوا{ أي عن هذا إل غيه }فإن
 ال عليم بالفسدين{ أي من عدل عن الق إل الباطل فهو الفسد وال عليم به, وسيجزيه على ذلك

شر الزاء وهو القادر الذي ل يفوته شيء سبحانه وبمده ونعوذ به من حلول نقمته.

 ** ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلَى َكَلَمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأّل َنْعُبَد ِإّل الّلَه َوَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئا َوَل َيّتِخَذ
َبْعُضَنا َبْعضا َأْرَبابا ّمن ُدوِن الّلِه َفِإن َتَوّلْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأّنا ُمْسِلُموَن 

    هذا الطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مراهم. }قل يا أهل الكتاب تعالوا
 إل كلمة{ والكلمة تطلق على الملة الفيدة, كما قال ههنا, ث وصفها بقوله }سواء بيننا وبينكم{ أي
 عدل ونصف نستوي نن وأنتم فيها, ث فسرها بقوله: }أن ل نعبد إل ال ول نشرك به شيئا{ ل وثنا

 ول صليبا ول صنما ول طاغوتا ول نارا ول شيئا, بل نفرد العبادة ل وحده ل شريك له, وهذه دعوة
 جيع الرسل, قال ال تعال: }وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون{
 وقال تعال }ولقد بعثنا ف كل أمة رسوًل أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت{ ث قال تعال }ول يتخذ

 بعضنا بعضا أربابا من دون ال{, قال ابن جريج: يعن يطيع بعضنا بعضا ف معصية ال, وقال عكرمة:
 يسجد بعضنا لبعض }فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون{ أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه
 الدعوة, َفَأْشهدوهم أنتم على استمراركم على السلم الذي شرعه ال لكم. وقد ذكرنا ف شرح

 البخاري عند روايته من طريق الزهري عن عبيد ال بن عبد ال بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس, عن
 أب سفيان ف قصته حي دخل على قيصر, فسأله عن نسب رسول ال صلى ال عليه وسلم, وعن صفته

 ونعته وما يدعو إليه, فأخبه بميع ذلك على اللية, مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا, ل يسلم
 بعد, وكان ذلك بعد صلح الديبية وقبل الفتح, كما هو مصرح به ف الديث, ولنه لا سأله: هل

 يغدر ؟ قال: فقلت: ل, ونن منه ف مدة ل ندري ما هو صانع فيها, قال: ول يكن كلمة أزيد فيها
شيئا سوى هذه, والغرض أنه قال: ث جيء بكتاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فقرأه فإذا فيه:

   »بسم ال الرحن الرحيم. من ممد رسول ال إل هرقل عظيم الروم, سلم على من اتبع الدى, أما
 بعد, فأسلم تسلم, وأسلم يؤتك ال أجرك مرتي, فإن توليت فإن عليك إث الريسيي و}يا أهل
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 الكتاب تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ل نعبد إل ال ول نشرك به شيئا ول يتخذ بعضنا بعضا
أربابا من دون ال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون{.

   وقد ذكر ممد بن إسحاق وغي واحد أن صدر سورة آل عمران إل بضع وثاني آية منها, نزلت ف
 وفد نران. وقال الزهري: هم أول من بذل الزية, ول خلف أن آية الزية نزلت بعد الفتح, فما

 المع بي كتابة هذه اَلية قبل الفتح إل هرقل ف جلة الكتاب, وبي ما ذكره ممد بن إسحاق
 والزهري ؟ والواب من وجوه )أحدها( يمتل أن هذه اَلية نزلت مرتي, مرة قبل الديبية, ومرة بعد
 الفتح. )الثان( يتمل أن صدر سورة آل عمران, نزل ف وفد نران إل هذه اَلية, وتكون هذه اَلية,

 نزلت قبل ذلك, ويكون قول ابن إسحاق: إل بضع وثاني آية, ليس بحفوظ لدللة حديث أب
 سفيان. )الثالث( يتمل أن قدوم وفد نران, كان قبل الديبية, وأن الذي بذلوه مصالة عن الباهلة ل

 على وجه الزية, بل يكون من باب الهادنة والصالة, ووافق نزول آية الزية بعد ذلك على وفق
 ذلك, كما جاء فرض المس والربعة أخاس وفق ما فعله عبد ال بن جحش ف تلك السرية قبل بدر,
 ث نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. )الرابع( يتمل أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, لا أمر بكتب

 هذا ف كتابه إل هرقل, ل يكن أنزل بعد, ث أنزل القرآن موافقة له صلى ال عليه وسلم, كما نزل
 بوافقة عمر بن الطاب ف الجاب وف السارى, وف عدم الصلة على النافقي, وف قوله: }واتذوا

من مقام إبراهيم مصلى{ وف قوله: }عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيا منكن{ اَلية.

 ** َيَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحآّجوَن ِفَي ِإْبَراِهيَم َوَمآ ُأنِزَلِت الّتوَراُة َوالْنِجيُل ِإّل ِمن َبْعِدِه َأَفَل َتْعِقُلوَن *  َهَأْنُتْم
 َهُؤلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم َفِلَم ُتَحآّجوَن ِفيَما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن *  َما

 َكاَن ِإْبَراِهيُم َيُهوِدّيا َوَل َنْصَراِنّيا َوَلِكن َكاَن َحِنيفا ّمْسِلما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكَي *  ِإّن َأْوَلى الّناِس
ِبِإْبَراِهيَم َلّلِذيَن اّتَبُعوُه َوَهـَذا الّنِبّي َواّلِذيَن آَمُنوْا َوالّلُه َوِلّي اْلُمْؤِمِنَي 

    ينكر تبارك وتعال على اليهود والنصارى ف ماجتهم ف إبراهيم الليل عليه السلم, ودعوى كل
 طائفة منهم أنه كان منهم, كما قال ممد بن إسحاق بن يسار: حدثن ممد بن أب ممد مول زيد بن

 ثابت, حدثن سعيد بن جبي أو عكرمة, عن ابن عباس رضي ال عنه, قال: اجتمعت نصارى نران
 وأحبار يهود عند رسول ال صلى ال عليه وسلم, فتنازعوا عنده, فقالت الحبار: ما كان إبراهيم إل

 يهوديا, وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إل نصرانيا, فأنزل ال تعال: }يا أهل الكتاب ل تاجون ف
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 إبراهيم{ اَلية, أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا, وقد كان زمنه قبل أن ينل ال التوراة
 على موسى ؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنا حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر ؟

 ولذا قال تعال: }أفل تعقلون{ ث قال تعال: }ها أنتم هؤلء حاججتم فيما لكم به علم فلم تاجون
 فيماليس لكم به علم{ اَلية. هذا إنكار على من ياج فيما ل علم له به, فإن اليهود والنصارى تاجوا

 ف إبراهيم بل علم, ولو تاجوا فيما بأيديهم منه علم ما يتعلق بأديانم الت شرعت لم إل حي بعثة
 ممد صلى ال عليه وسلم, لكان أول بم, وإنا تكلموا فيما ل يعلمون, فأنكر ال عليهم ذلك وأمرهم

 برد ما ل علم لم به إل عال الغيب والشهادة الذي يعلم المور على حقائقها وجلياتا, ولذا قال
 تعال: }وال يعلم وأنتم ل تعلمون{ ث قال تعال: }ما كان إبراهيم يهوديا ول نصرانيا ولكن كان

 حنيفا مسلما{ أي متحنفا عن الشرك قاصدا إل اليان }وما كان من الشركي{ وهذه اَلية كالت
 تقدمت ف سورة البقرة }وقالوا كونوا هودا أو نصارى تتدوا{ اَلية. ث قال تعال: }إن أول الناس

 بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النب والذين آمنوا وال ول الؤمني{ يقول تعال: أحق الناس بتابعة إبراهيم
 الليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النب, يعن ممدا صلى ال عليه وسلم, والذين آمنوا من أصحابه

 الهاجرين والنصار ومن تبعهم بعدهم. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الحوص, عن سعيد بن
 مسروق, عن أب الضحى, عن مسروق, عن ابن مسعود رضي ال عنه, أن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, قال: »إن لكل نب ولة من النبيي, وإن وليي منهم أب وخليل رب عز وجل« ث قرأ }إن أول
 الناس بإبراهيم للذين اتبعوه{ اَلية, وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أب أحد الزبيي, عن سفيان
 الثوري, عن أبيه به, ث قال البزار: ورواه غي أب أحد, عن سفيان, عن أبيه, عن أب الضحى, عن عبد

 ال, ول يذكر مسروقا. وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان, ث قال: وهذا أصح, لكن رواه
 وكيع ف تفسيه, فقال: حدثنا سفيان عن أبيه, عن أب إسحاق, عن عبد ال بن مسعود, قال قال:

 رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن لكل نب ولية من النبيي, وإن وليي منهم أب وخليل رب عز وجل
 إبراهيم عليه السلم« ث قرأ }إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النب والذين آمنوا{ اَلية, قوله

}وال ول الؤمني{ أي ول جيع الؤمني برسله.

 ** َوّدت ّطآِئَفٌة ّمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضّلوَنُكْم َوَما ُيِضّلوَن ِإّل َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن *  َيَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم
 َتْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن *  َيَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحّق ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحّق َوَأْنُتْم
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 َتْعَلُموَن *  َوَقاَلْت ّطآِئَفٌة ّمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا ِباّلِذَي ُأْنِزَل َعَلى اّلِذيَن آَمُنوْا َوْجَه الّنَهاِر َواْكُفُرَوْا آِخَرُه
 َلَعّلُهْم َيْرِجُعوَن *  َوَل ُتْؤِمُنَوْا ِإّل ِلَمن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإّن اْلُهَدَى ُهَدى الّلِه َأن ُيْؤَتَى َأَحٌد ّمْثَل َمآ ُأوِتيُتْم َأْو

 ُيَحآّجوُكْم ِعنَد َرّبُكْم ُقْل ِإّن اْلَفْضَل ِبَيِد الّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم *  َيْخَتّص ِبَرْحَمِتِه َمن
َيَشآُء َوالّلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 

   شا يب تعال عن حسد اليهود للمؤمني, وبغيهم إياهم الضلل, وأخب أن وبال ذلك إنا يعود على
 أنفسهم وهم ل يشعرون أنم مكور بم, ث قال تعال منكرا عليهم }يا أهل الكتاب ل تكفرون بآيات

 ال وأنتم تشهدون{ أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها }يا أهل الكتاب ل تلبسون الق بالباطل
 وتكتمون الق وأنتم تعلمون{ أي تكتمون ما ف كتبكم من صفة ممد صلى ال عليه وسلم وأنتم

 تعرفون ذلك وتتحققونه }وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
 واكفروا آخره{ اَلية, هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم, وهو أنم اشتوروا
 بينهم أن يظهروا اليان أول النهار, ويصلوا مع السلمي صلة الصبح, فإذا جاء النهار ارتدوا إل دينهم

 ليقول الهلة من الناس: إنا ردهم إل دينهم اطلعهم على نقيضة وعيب ف دين السلمي, ولذا قالوا
 }لعلهم يرجعون{. وقال ابن أب نيح: عن ماهد ف قوله تعال إخبارا عن اليهود بذه اَلية, يعن يهودا

 صلت مع النب صلى ال عليه وسلم صلة الصبح, وكفروا آخر النهار مكرا منهم, ليوا الناس أن قد
 بدت لم الضللة منه بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العوف عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذ

 لقيتم أصحاب ممد أول النهار فآمنوا, وإذا كان آخره فصلوا صلتكم لعلهم يقولون هؤلء أهل
الكتاب وهم أعلم منا, وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأب مالك.

   وقوله تعال: }ول تؤمنوا إل لن تبع دينكم{ أي ل تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إل لن تبع
 دينكم, ول تظهروا ما بأيديكم إل السلمي فيؤمنوا به ويتجوا به عليكم قال ال تعال: }قل إن الدى
 هدى ال{ أي هو الذي يهدي قلوب الؤمني إل أت اليان با ينله على عبده ورسوله ممد صلى ال

  وإن كتمتم أيها اليهود ما¹عليه وسلم من اَليات البينات, والدلئل القاطعات, والجج الواضحات
 بأيديكم من صفة ممد النب المي ف كتبكم الت نقلتموها عن النبياء القدمي. وقوله }أن يؤتى أحد

 مثل ما أوتيتم أو ياجوكم عند ربكم{ يقولون: ل تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمي, فيتعلموه
 منكم, ويساووكم فيه ويتازوا به عليكم لشدة اليان به, أو ياجوكم به عند ربكم, أي يتخذوه حجة

 عليكم با ف أيديكم, فتقوم به عليكم الدللة, وتتركب الجة ف الدنيا واَلخرة, قال ال تعال: }قل
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 إن الفضل بيد ال يؤتيه من يشاء{ أي المور كلها تت تصرفه, وهو العطي الانع, ين على من يشاء
 باليان والعلم والتصور التام, ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيته, ويتم على قلبه وسعه, ويعل

 على بصره غشاوة, وله الجة التامة والكمة البالغة }وال واسع عليم * يتص برحته من يشاء وال ذو
 الفضل العظيم{ أي اختصكم أيها الؤمنون من الفضل با ل يد ول يوصف با شرف به نبيكم ممدا

صلى ال عليه وسلم على سائر النبياء, وهداكم به إل أكمل الشرائع.
  َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِقْنَطاٍر ُيَؤّدِه ِإَلْيَك َوِمْنُهْم ّمْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر ّل ُيَؤّدِه ِإَلْيَك ِإّل َما ُدْمَت
 َعَلْيِه َقآِئما َذِلَك ِبَأّنُهْم َقاُلوْا َلْيَس َعَلْيَنا ِفي اُلّمّيَي َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن *  َبَلَى

َمْن َأْوَفَى ِبَعْهِدِه َواّتَقى َفِإّن الّلَه ُيِحّب اْلُمّتِقَي 
    يب تعال عن اليهود بأن منهم الونة ويذر الؤمني من الغترار بم, فإن منهم }من إن تأمنه

 بقنطار{ أي من الال }يؤده إليك{ أي وما دونه بطريق الول أن يؤديه إليه }ومنهم من إن تأمنه
 بدينار ل يؤده إليك إل ما دمت عليه قائما{ أي بالطالبة واللزمة واللاح ف استخلص حقك, وإذا

 كان هذا صنيعه ف الدينار فما فوقه أول أن ل يؤديه إليه. وقد تقدم الكلم على القنطار ف أول
 السورة, وأما الدينار فمعروف. وقد قال ابن أب حات: حدثنا سعيد بن عمرو السكون, حدثنا بقية عن

 زياد بن اليثم, حدثنا مالك بن دينار, قال: إنا سي الدينار لنه دين ونار وقيل: معناه من أخذه بقه
 فهو دينه, ومن أخذه بغي حقه فله النار. ومناسب أن يذكر ههنا الديث الذي علقه البخاري ف غي
 موضع من صحيحه, ومن أحسنها سياقه ف كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثن جعفر بن
 ربيعة, عن عبد الرحن بن هرمز العرج, عن أب هريرة رضي ال عنه, عن رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, أنه ذكر رجًل من بن إسرائيل, سأل بعض بن إسرائيل أن يسلفه ألف دينار, فقال ائتن
 بالشهداء أشهدهم, فقال: كفى بال شهيدا. قال: ائتن بالكفيل. قال: كفى بال كفيًل. قال: صدقت,

 فدفعها إليه إل أجل مسمى, فخرج ف البحر فقضى حاجته ث التمس مركبا يركبها ليقدم عليه ف
 الجل الذي أجله, فلم يد مركبا, فأخذ خشبة فنقرها, فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إل صاحبه

 ث زجج موضعها, ث أتى با إل البحر فقال: اللهم إنك تعلم أن استسلفت فلنا ألف دينار فسألن
 شهيدا, فقلت: كفى بال شهيدا, وسألن كفيًل, فقلت: كفى بال كفيًل فرضي بذلك, وأن جهدت
 أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر, وإن استودعتكها, فرمى با ف البحر حت ولت فيه, ث
 انصرف وهو ف ذلك يلتمس مركبا يرج إل بلده, فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا

 ييئه باله, فإذا بالشبة الت فيها الال, فأخذها لهله حطبا, فلما كسرها وجد الال والصحيفة, ث قدم
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 الرجل الذي كان تسلف منه, فأتاه بألف دينار, وقال: وال ما زلت جاهدا ف طلب مركب َلتيك
 بالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه, قال: هل كنت بعثت إل بشيء ؟ قال: أل أخبك أن ل
 أجد مركبا قبل هذا, قال: فإن ال قد أدى عنك الذي بعثت ف الشبة, فانصرف بألف دينار راشدا,
 هكذا رواه البخاري ف موضع معلقا بصيغة الزم, وأسنده ف بعض الواضع من الصحيح عن عبد ال

 بن صال كاتب الليث عنه. ورواه المام أحد ف مسنده هكذا مطوًل, عن يونس بن ممد الؤدب عن
 الليث به, ورواه البزار ف مسنده عن السن بن مدرك عن يي بن حاد, عن أب عوانة, عن عمر بن أب
 سلمة, عن أبيه, عن أب هريرة, عن النب صلى ال عليه وسلم, بنحوه, ث قال: ل يروى عن النب صلى

 ال عليه وسلم إل من هذا الوجه بذا السناد, كذا قال وهو خطأ لا تقدم. وقوله }ذلك بأنم قالوا
 ليس علينا ف الميي سبيل{ أي إنا حلهم على جحود الق أنم يقولون: ليس علينا ف ديننا حرج ف
 أكل أموال الميي وهم العرب, فإن ال قد أحلها لنا, قال ال تعال: }ويقولون على ال الكذب وهم

 يعلمون{ أي وقد اختلقوا هذه القالة, وائتفكوا بذه الضللة, فإن ال حرم عليهم أكل الموال إل بقها
 وإنا هم قوم بت. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أب إسحاق المدان, عن صعصعة بن يزيد, أن

 رجًل سأل ابن عباس, فقال: إنا نصيب ف الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة, قال ابن عباس:
 فتقولون ماذا ؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس, قال هذا كما قال أهل الكتاب: }ليس علينا ف

 الميي سبيل{, إنم إذا أدوا الزية ل تل لكم أموالم إل بطيب أنفسهم, وكذا رواه الثوري عن أب
 إسحاق بنحوه, وقال ابن أب حات: حدثنا ممد بن يي, حدثنا أبو الربيع الزهران, حدثنا يعقوب,

 حدثنا جعفر عن سعيد بن جبي, قال: لا قال أهل الكتاب: }ليس علينا ف الميي سبيل{ قال نب ال
 صلى ال عليه وسلم »كذب أعداء ال ما من شيء كان ف الاهلية إل وهو تت قدمي هاتي إل
 المانة, فإنا مؤداة إل الب والفاجر« ث قال تعال: }بلى من أوف بعهده واتقى{ أي لكن من أوف

 بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم ال عليه من اليان بحمد صلى ال عليه وسلم إذا
 بعث كما أخذ العهد واليثاق على النبياء وأمهم بذلك, واتقى مارم ال, واتبع طاعته وشريعته الت

بعث با خات رسله وسيدهم }فإن ال يب التقي{.

 ** ِإّن اّلِذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّلِه َوَأْيَماِنِهْم َثَمنا َقِليًل ُأْوَلـِئَك َل َخَلَق َلُهْم ِفي اَلِخَرِة َوَل ُيَكّلُمُهُم الّلُه
َوَل َينُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَل ُيَزّكيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 
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    يقول تعال: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا ال عليه من اتباع ممد صلى ال عليه وسلم وذكر صفته
 للناس وبيان أمره, وعن أيانم الكاذبة الفاجرة اَلثة بالثان القليلة الزهيدة, وهي عروض هذه الياة
 الدنيا الفانية الزائلة }أولئك ل خلق لم ف اَلخرة{ أي ل نصيب لم فيها ول حظ لم منها}ول
 يكلمهم ال ول ينظر إليهم يوم القيامة{ أي برحة منه لم, يعن ل يكلمهم ال كلم لطف بم ول

 ينظر إليهم بعي الرحة }ول يزكيهم{ أي من الذنوب والدناس, بل يأمر بم إل النار }ولم عذاب
أليم{. وقد وردت أحاديث تتعلق بذه اَلية الكرية, فلنذكر منها ما تيسر,

   )الديث الول( قال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا شعبة, قال علي بن مدرك: أخبن, قال سعت
 أبا زرعة عن خرشة بن الر, عن أب ذر, قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ثلثة ل يكلمهم

 ال, ول ينظر إليهم يوم القيامة, ول يزكيهم, ولم عذاب أليم« قلت: يا رسول ال, من هم ؟ خسروا
 وخابوا. قال: وأعاده رسول ال صلى ال عليه وسلم ثلث مرات, قال »السبل, والنفق سلعته باللف

والكاذب, والنان«, ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة به.
  )طريق أخرى( قال أحد: حدثنا إساعيل عن الريري, عن أب العلء بن الشخي, عن أب الحس,

 قال: لقيت أباذر فقلت له: بلغن عنك أنك تدث حديثا عن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: أما
 إنه ل يالن أن أكذب على رسول ال صلى ال عليه وسلم, بعدما سعته منه, فما الذي بلغك عن ؟

 قلت: بلغن أنك تقول: ثلثة يبهم ال, وثلثة يشنؤهم ال. قال: قلته وسعته, قلت: فمن هؤلء الذين
 يبهم ال ؟ قال: »الرجل يلقى العدو ف فئة فينصب لم نره حت يقتل أو يفتح لصحابه, والقوم
 يسافرون فيطول سراهم حت يبوا أن يسوا الرض فينلون, فيتنحى أحدهم يصلي حت يوقظهم

 لرحيلهم, والرجل يكون له الار يؤذيه فيصب على أذاه حت يفرق بينهما موت أو ظعن« قلت: من
 هؤلء الذين يشنؤهم ال ؟ قال: »التاجر اللف ـ أو قال: البائع اللف ـ, والفقي الختال,

 والبخيل النان« غريب من هذا الوجه.  )الديث الثان( قال المام أحد: حدثنا يي بن سعيد, عن
 جربر بن حازم, حدثنا عدي بن عدي, أخبن رجاء بن حيوة والعرس بن عمية, عن أبيه عدي هو ابن
 عمية الكندي, قال: خاصم رجل من كندة, يقال له امرؤ القيس بن عابس, رجًل من حضر موت إل

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف أرض, فقضى على الضرمي بالبينة, فلم يكن له بينة فقضى على
 امرىء القيس باليمي, فقال الضرمي: إن أمكنته من اليمي يا رسول ال ؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي,
 فقال النب صلى ال عليه وسلم: »من حلف على يي كاذبة ليقتطع با مال أحد لقي ال عز وجل وهو
 عليه غضبان« قال رجاء: وتل رسول ال صلى ال عليه وسلم }إن الذين يشترون بعهد ال وأيانم ثنا
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 قليل{ فقال امرؤ القيس: ماذا لن تركها يا رسول ال ؟ فقال »النة«. قال: فاشهد أن قد تركتها له
كلها, ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به,

   )الديث الثالث( قال أحد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش, عن شقيق, عن عبد ال قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من حلف على يي هو فيها فاجر, ليقتطع با ماَل امرى مسلم, لقى

  كان بين وبي رجل من اليهود¹ال عز وجل وهو عليه غضبان«. فقال الشعث: ف وال كان ذلك
 أرض فجحدن, فقدمته إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم:

 »ألك بينة ؟ قلت: ل. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول ال, إذا يلف فيذهب مال. فأنزل ال
عز وجل: }إن الذين يشترون بعهد ال وأيانم ثنا قليًل{ اَلية أخرجاه من حديث العمش.

   )طريق أخرى( قال أحد: حدثنا يي بن آدم, حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم بن أب النجود,
 عن شقيق بن سلمة, حدثنا عبد ال بن مسعود, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من اقتطع

 مال امرىء مسلم بغي حق, لقي ال وهو عليه غضبان« قال: فجاء الشعث بن قيس, فقال: ما يدثكم
 أبو عبد الرحن ؟ فحدثناه, فقال: ّف كان هذا الديث, خاصمت ابن عم ل إل رسول ال صلى ال
 عليه وسلم ف بئر كانت ل ف يده فجحدن, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »بينتك أنا بئرك
 وإل فيمينه« قال: قلت: يا رسول ال, ما ل بينة, وإن تعلها بيمينه تذهب بئري, إن خصمي امرؤ

 فاجر, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من اقتطع مال امرىء مسلم بغي حق, لقي ال وهو عليه
 غضبان« قال: وقرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم هذه اَلية: }إن الذين يشترون بعهد ال وأيانم ثنا

قليل{ اَلية.
   )الديث الرابع( قال أحد: حدثنا يي بن غيلن, قال: حدثنا ِرْشدين عن َزّبان, عن سهل بن معاذ

 بن أنس, عن أبيه, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »إن ل تعال عبادا ل يكلمهم يوم القيامة,
 ول يزكيهم, ول ينظر إليهم« قيل: ومن أولئك يا رسول ال ؟ قال »متبي من والديه راغب عنهما,

ومتبىء من ولده, ورجل أنعم عليه قوم, فكفر نعمتهم وتبأ منهم«.
   )الديث الامس( قال ابن أب حات: حدثناالسن بن عرفة, حدثنا هشيم, أنبأنا العوام يعن ابن

 حوشب, عن إبراهيم بن عبد الرحن يعن السكسكي, عن عبد ال ابن أب أوف, أن رجًل أقام سلعة له
 ف السوق, فحلف بال لقد أعطي با ما ل يعط, ليوقع فيها رجًل من السلمي, فنلت هذه اَلية: }إن

الذين يشترون بعهد ال وأيانم ثنا قليل{ اَلية, ورواه البخاري من غي وجه عن العوام.
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   )الديث السادس( قال المام أحد: حدثنا وكيع, عن العمش, عن أب صال, عن أب هريرة, قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة, ول ينظر إليهم, ول يزكيهم,

 ولم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده, ورجل حلف على سلعة بعد العصر, يعن
 كاذبا, ورجل بايع إماما فإن أعطاه وف له وإن ل يعطه ل يف له« ورواه أبو داود والترمذي من

حديث وكيع, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

 ** َوِإّن ِمْنُهْم َلَفِريقا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن
 ِعْنِد الّلِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه َوَيُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن    يب تعال عن اليهود عليهم

 لعائن ال, أن منهم فريقا يرفون الكلم عن مواضعه, ويبدلون كلم ال ويزيلونه عن الراد به, ليوهوا
 الهلة أنه ف كتاب ال كذلك, وينسبونه إل ال وهو كذب على ال, وهم يعلمون من أنفسهم أنم قد

 كذبوا وافتروا ف ذلك كله, ولذا قال ال تعال: }ويقولون على ال الكذب وهم يعلمون{. وقال
 ماهد والشعب والسن وقتادة والربيع بن أنس. }يلوون ألسنتهم بالكتاب{ يرفونه, وهكذا روى

 البخاري عن ابن عباس أنم يرفون ويزيدون, وليس أحد من خلق ال يزيل لفظ كتاب من كتب ال,
 لكنهم يرفونه يتأولونه على غي تأويله وقال وهب بن منبه: إن التوراة والنيل كما أنزلما ال تعال ل
 يغي منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونا من عند أنفسهم }ويقولون

 هو من عند ال وما هو من عند ال{ فأما كتب ال فإنا مفوظة ل تول رواه ابن أب حات, فإن عن
 وهب ما بأيديهم من ذلك, فل شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص, وأما تعريب

 ذلك الشاهد بالعربية ففيه خطأ كبي وزيادات كثية ونقصان ووهم فاحش, وهو من باب تفسي
 العرب العب وفهم كثي منهم بل أكثرهم بل جيعهم فاسد وأما إن عن كتب ال الت هي كتبه عنده

فتلك كما قال: مفوظة ل يدخلها شيء.

 ** َما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُيْؤِتيُه الّلُه اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالّنُبّوَة ُثّم َيُقوَل ِللّناِس ُكوُنوْا ِعَبادا ّلي ِمن ُدوِن الّلِه
 َوَلـِكن ُكوُنوْا َرّباِنّيَي ِبَما ُكنُتْم ُتَعّلُموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن *  َوَل َيْأُمَرُكْم َأن َتّتِخُذوْا

اْلَمَلِئَكَة َوالّنِبّيْيَن َأْرَبابا َأَيْأُمُرُكم ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأْنُتْم ّمْسِلُموَن 
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    قال ممد بن إسحاق: حدثنا ممد بن أب ممد, عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس قال:
 قال أبو رافع القرظي: حي اجتمعت الحبار من اليهود والنصارى من أهل نران عند رسول ال صلى

 ال عليه وسلم, ودعاهم إل السلم: أتريد يا ممد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مري ؟
 فقال رجل من أهل نران نصران يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا ممد وإليه تدعونا ؟ أو كما قال:

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »معاذ اللهأن نعبد غي ال, أو أن نأمر بعبادة غي ال, ما بذلك
 بعثن ول بذلك أمرن« أو كما قال صلى ال عليه وسلم: فأنزل ال ف ذلك من قولما: }ما كان لبشر
 أن يؤتيه ال الكتاب والكم والنبوة ث يقول للناس كونوا عبادا ل من دون ال{ أي ما ينبغي لبشر آتاه
 ال الكتاب والكمة والنبوة, أن يقول للناس اعبدون من دون ال, أي مع ال, فإذا كان هذا ل يصلح

 لنب ول لرسل, فلن ل يصلح لحد من الناس غيهم بطريق الول والحرى ولذا قال السن
 البصري: ل ينبغي هذا لؤمن أن يأمر الناس بعبادته, قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا, يعن
 أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانم, كما قال ال تعال: }اتذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من
 دون ال{ اَلية, وف السند والترمذي كما سيأت أن عدي بن حات قال: يا رسول ال ما عبدوهم. قال
 »بلى إنم أحلوا لم الرام وحرموا عليهم اللل, فاتبعوهم فذلك عبادتم إياهم« فالهلة من الحبار
 والرهبان ومشايخ الضلل يدخلون ف هذا الذم والتوبيخ بلف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملي

 فإنم إنا يأمرون با يأمر ال به, وبلغتهم إياه رسله الكرام, وإنا ينهونم عما ناهم ال عنه وبلغتهم إياه
 رسله الكرام, فالرسل صلوات ال وسلمه عليهم أجعي, هم السفراء بي ال وبي خلقه ف أداء ما

 حلوه من الرسالة وإبلغ المانة, فقاموا بذلك أت القيام, ونصحوا اللق, وبلغوهم الق, وقوله:
 }ولكن كونوا ربانيي باكنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون{ أي ولكن يقول الرسول للناس
 كونوا ربانيي, قال ابن عباس وأبو رزين وغي واحد: أي حكماء علماء حلماء, وقال السن وغي

 واحد: فقهاءو وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبي وقتادة وعطاء الراسان وعطية العوف والربيع
 بن أنس وعن السن أيضا: يعن أهل عبادة وأهل تقوى, وقال الضحاك ف قوله: }با كنتم تعلمون

 الكتاب وبا كنتم تدرسون{: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها }تعلمون{ أي تفهمون معناه,
 وقرىء }تعلمون{ بالتشديد من التعليم }وبا كنتم تدرسون{ تفظون ألفاظه, ث قال ال تعال: }ول
 يأمركم أن تتخذوا اللئكة والنبيي أربابا{ أي ول يأمركم بعبادة أحد غي ال: ل نب مرسل ول ملك

 مقرب }أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون{ أي ل يفعل ذلك إل من دعا إل عبادة غي ال, ومن
 دعا إل عبادة غي ال فقد دعا إل الكفر, والنبياء إنا يأمرون باليان وهو عبادة ال وحده ل شريك
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 له, كما قال تعال: }وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون{ وقال
 تعال: }ولقد بعثنا ف كل أمة رسوًل أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت{ اَلية, وقال }واسأل من أرسلنا
 من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلة يعبدون{ وقال إخبارا عن اللئكة }ومن يقل منهم إن

إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالي{.

 ** َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق الّنِبّيْيَن َلَمآ آَتْيُتُكم ّمن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثّم َجآَءُكْم َرُسوٌل ّمَصّدٌق ّلَما َمَعُكْم
 َلُتْؤِمُنّن ِبِه َوَلَتنُصُرّنُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلَى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلَوْا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوْا َوَأَنْا َمَعُكْم ّمَن

الّشاِهِديَن *  َفَمْن َتَوّلَى َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
    يب تعال أنه أخذ ميثاق كل نب بعثه من لدن آدم عليه السلم إل عيسى عليه السلم لهما آتى ال
 أحدهم من كتاب وحكمة, وبلغ أي مبلغ, ث جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه, ول ينعه ما
 هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ولذا قال تعال وتقدس }وإذ أخذ ال ميثاق

 النبيي لا آتيتكم من كتاب وحكمة{ أي لهما أعطيتكم من كتاب وحكمة }ث جاءكم رسول مصدق
 لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررت وأخذت على ذلكم إصري{ وقال ابن عباس وماهد والربيع بن

 أنس وقتادة والسدي يعن عهدي وقال ممد بن إسحاق )إصري( أي ثقل ما حلتم من عهدي أي
 ميثاقي الشديد الؤكد }قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تول بعد ذلك{ أي عن

 هذا العهد واليثاق }فأولئك هم الفاسقون{, قال علي بن أب طالب وابن عمه ابن عباس رضي ال
 عنهما: ما بعث ال نبيا من النبياء إل أخذ عليه اليثاق, لئن بعث ال ممدا وهو حي ليؤمنن به

 وينصرنه, وأمره أن يأخذ اليثاق على أمته لئن بعث ممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه, وقال طاوس
 والسن البصري وقتادة: أخذ ال ميثاق النبيي أن يصدق بعضهم بعضا, وهذا ل يضاد ما قاله علي

 وابن عباس ول ينفيه, بل يستلزمه ويقتضيه, ولذا روى عبد الرزاق عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه,
 مثل قول علي وابن عباس, وقد قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, أنبأنا سفيان, عن جابر, عن

 الشعب, عن عبد ال بن ثابت قال: جاء عمر إل النب صلى ال عليه وسلم, فقال: يا رسول ال, إن
 مررت بأخ ل يهودي من قريظة, فكتب ل جوامع من التوراة أل أعرضها عليك ؟ قال, فتغي وجه

 رسول صلى ال عليه وسلم قال عبد ال بن ثابت, قلت له: أل ترى ما بوجه رسول ال صلى ال عليه
 وسلم ؟ فقال عمر: رضينا بال ربا, بالسلم دينا, وبحمد رسوًل, قال: فسري عن النب صلى ال عليه
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 وسلم وقال »والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلم, ث اتبعتموه وتركتمون لضللتم,
إنكم حظي من المم وأنا حظكم من النبيي«.

   )حديث آخر( قال الافظ أبو بكر: حدثنا إسحاق حدثنا حاد عن مالد عن الشعب عن جابر قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنم لن يهدوكم وقد ضلوا,

 وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بق, وإنه وال لو كان موسى حيا بي أظهركم ما حل له
 إل أن يتبعن«. وف بعض الحاديث »لو كان موسى وعيسى حيي لا وسعهما إل اتباعي« فالرسول

 ممد خات النبياء صلوات ال وسلمه عليه دائما إل يوم الدين, هو المام العظم الذي لو وجد ف أي
 عصر وجد, لكان هو الواجب طاعته القدم على النبياء كلهم, ولذا كان إمامهم ليلة السراء لا

 اجتمعوا ببيت القدس, وكذلك هو الشفيع ف الحشر ف إتيان الرب جل جلله لفصل القضاء بي
 عباده, وهو القام الحمود الذي ل يليق إل له, والذي ييد عنه أولو العزم من النبياء والرسلي حت

تنتهي النوبة إليه فيكون هو الخصوص به صلوات ال وسلمه عليه.

 ** َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي الّسَماَواِت َوالْرِض َطْوعا َوَكْرها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن *  ُقْل آَمّنا
 ِبالّلِه َوَمآ ُأنِزَل َعَلْيَنا َوَمآ ُأنِزَل َعَلَى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوالْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسَى

 َوِعيَسَى َوالّنِبّيوَن ِمن ّرّبِهْم َل ُنَفّرُق َبْيَن َأَحٍد ّمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن *  َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِلْسَلِم ِدينا َفَلْن
ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اَلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن 

    يقول تعال منكرا على من أراد دينا سوى دين ال الذي أنزل به كتبه, وأرسل به رسله, وهو عبادة
 ال وحده ل شريك له, الذي }له أسلم من ف السموات والرض{ أي استسلم له من فيهما طوعا
 وكرها, كما قال تعال: }ول يسجد من ف السموات والرض طوعا وكرها{ اَلية, وقال تعال:

 }أول يروا إل ما خلق ال من شيء يتفيؤ ظلله عن اليمي والشمائل سجدا ل وهم داخرون * ول
 يسجد ما ف السموات وما ف الرض من دابة واللئكة وهم ل يستكبون * يافون ربم من فوقهم
 ويفعلون ما يؤمرون{ فالؤمن مستسلم بقلبه وقالبه ل, والكافر مستسلم ل كرها, فإنه تت التسخي

 والقهر والسلطان العظيم الذي ل يالف ول يانع, وقد ورد حديث ف تفسي هذه اَلية على معن آخر
 فيه غرابة, فقال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا أحد بن النضر العسكري, حدثنا سعيد بن حفص
 النفيلي, حدثنا ممد بن مصن العكاشي, حدثنا الوزاعي, عن عطاء بن أب رباح, عن النب صلى ال
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 عليه وسلم }وله أسلم من ف السموات والرض طوعا وكرها{, »أما من ف السموات فاللئكة, وأما
 من ف الرض فمن ولد على السلم, وأما كرها فمن أت به من سبايا المم ف السلسل والغلل
 يقادون إل النة وهم كارهون«. وقد ورد ف الصحيح »عجب ربك من قوم يقادون إل النة ف

 السلسل« وسيأت له شاهد من وجه آخر, ولكن العن الول لَلية أقوى, وقد قال وكيع ف تفسيه,
 حدثنا سفيان عن منصور, عن ماهد }وله أسلم من ف السموات والرض طوعا وكرها{ قال: هو

 كقوله }ولئن سألتهم من خلق السموات والرض ليقولن ال{ وقال أيضا: حدثنا سفيان, عن العمش,
 عن ماهد, عن ابن عباس }وله أسلم من ف السموات والرض طوعا وكرها{ قال: حي أخذ اليثاق,

 }وإليه يرجعون{ أي يوم العاد فيجازي كًل بعمله ث قال تعال: }قل آمنا بال وما أنزل علينا{ يعن
 القرآن, }وما أنزل على إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب{ أي من الصحف والوحي, }والسباط{

 وهم بطون بن إسرائيل التشعبة من أولد إسرائيل ـ وهو يعقوب ـ الثن عشر, }وما أوت موسى
 وعيسى{ يعن بذلك التوراة والنيل, }والنبيون من ربم{ وهذا يعم جيع النبياء جلة }ل نفرق بي

 أحد منهم{ يعن: بل نؤمن بميعهم }ونن له مسلمون{ فالؤمنون من هذه المة يؤمنون بكل نب
 أرسل, وبكل كتاب أنزل, ل يكفرون بشيء من ذلك, بل هم يصدقون با أنزل من عند ال, وبكل نب

بعثه ال.
   ث قال تعال: }ومن يبتغ غي السلم دينا فلن يقبل منه{ اَلية, أي من سلك طريقا سوى ما شرعه

 ال, فلن يقبل منه }وهو ف اَلخرة من الاسرين{ كما قال النب صلى ال عليه وسلم ف الديث
 الصحيح »من عمل عمًل ليس عليه أمرنا فهو رد«. وقال المام أحد: حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم,

 حدثنا عباد بن راشد, حدثنا السن, حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونن بالدينة, قال: قال رسول ال صلى
  فيقول إنك على¹ال عليه وسلم »تى العمال يوم القيامة, فتجى الصلة فتقول: يا رب, أنا الصلة

  وتي الصدقة فتقول: يا رب, أنا الصدقة فيقول إنك على خي, ث يي الصيام فيقول: يا رب, أنا¹خي
 الصيام, فيقول: إنك على خي, ث تى العمال كل ذلك يقول ال تعال: إنك على خي, ث يى

 السلم فيقول: يا رب, أنت السلم وأنا السلم, فيقول ال تعال: إنك على خي, بك اليوم آخذ وبك
 أعطى, قال ال ف كتابه }ومن يبتغ غي السلم دينا فلن يقبل منه وهو ف اَلخرة من الاسرين{ تفرد
 به أحد, قال أبو عبد الرحن عبد ال بن المام أحد: عباد بن راشد ثقة, ولكن السن ل يسمع من أب

هريرة.
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 ** َكْيَف َيْهِدي الّلُه َقْوما َكَفُروْا َبْعَد ِإَياِنِهْم َوَشِهُدَوْا َأّن الّرُسوَل َحّق َوَجآَءُهُم اْلَبّيَناُت َوالّلُه َل َيْهِدي
 اْلَقْوَم الّظاِلِمَي *  ُأْوَلـِئَك َجَزآُؤُهْم َأّن َعَلْيِهْم َلْعَنَة الّلِه َواْلَملِئَكِة َوالّناِس َأْجَمِعَي *  َخاِلِديَن ِفيَها َل
ُيَخّفُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَل ُهْم ُينَظُروَن *  ِإّل اّلِذيَن َتاُبوْا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوْا َفِإّن ال َغُفوٌر ّرِحيٌم 
    قال ابن جرير: حدثنا ممد بن عبد ال بن بزيع البصري حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا داود بن اب
 هند, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: كان رجل من النصار أسلم ث ارتد ولق بالشرك, ث ندم

 فأرسل إل قومه أن سلوا ل رسول ال هل ل من توبة ؟ فنلت }كيف يهدي ال قوما كفروا بعد
 إيانم ـ إل قوله ـ فإن ال غفور رحيم{ فأرسل إليه قومه فأسلم, وهكذا رواه النسائي والاكم وابن

 حبان من طريق داود بن أب هند به, وقال الاكم: صحيح السناد, ول يرجاه, وقال عبد الرزاق:
 أنبأنا جعفر بن سليمان, حدثنا حيد العرج, عن ماهد, قال: جاء الارث بن سويد فأسلم مع النب

 صلى ال عليه وسلم, ث كفر الارث فرجع إل قومه, فأنزل ال فيه }كيف يهدي ال قوما كفروا بعد
 إيانم ـ إل قوله ـ غفور رحيم{ قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه, فقال الارث: إنك

 ـ وال ما علمت ـ لصدوق, وإن رسول ال لصدق منك, وإن ال لصدق الثلثة, قال: فرجع
 الارث فأسلم فحسن إسلمه, فقوله تعال: }كيف يهدي ال قوما كفروا بعد إيانم وشهدوا أن

 الرسول حق وجاءهم البينات{ أي قامت عليهم الجج والباهي على صدق ما جاءهم به الرسول,
 ووضح لم المر ث ارتدوا إل ظلمة الشرك, فكيف يستحق هؤلء الداية بعدما تلبسوا به من العماية,

 ولذا قال تعال: }وال ل يهدي القوم الظالي{. ث قال تعال }أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة ال
 واللئكة والناس أجعي{ أي يلعنهم ال, ويلعنهم خلقه, }خالدين فيها{ أي ف اللعنة, }ل يفف

 عنهم العذاب ول هم ينظرون{ أي ل يفتر عنهم العذاب ول يفف عنهم ساعة واحدة ث قال تعال:
 }إل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ال غفور رحيم{ وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحته

وعائدته على خلقه أن من تاب إليه, تاب عليه.

 ** ِإّن اّلِذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإَياِنِهْم ُثّم اْزَداُدوْا ُكْفرا ّلن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوُأْوَلـِئَك ُهُم الّضآّلوَن *  ِإّن اّلِذيَن
 َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكّفاٌر َفَلن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم ّمْلُء الْرِض َذَهبا َوَلِو اْفَتَدَى ِبِه ُأْوَلـِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

َوَما َلُهْم ّمن ّناِصِريَن 
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    يقول تعال متوعدا ومهددا لن كفر بعد إيانه, ث ازداد كفرا, أي استمر عليه إل المات, ومبا
 بأنم لن تقبل لم توبة عند المات, كما قال تعال: }وليست التوبة للذين يعملون السيئات حت إذا

 حضر أحدهم الوت{ اَلية, ولذا قال ههنا }لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون{ أي الارجون عن
 النهج الق إل طريق الغي, قال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا ممد بن عبد ال بن بزيع, حدثنا يزيد بن

 زريع حدثنا داود بن أب هند, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن قوما أسلموا ث ارتدوا ث أسلموا ث
 ارتدوا, فأرسلوا إل قومهم يسألون لم, فذكروا ذلك لرسول ال صلى ال عليه وسلم, فنلت هذه

 اَلية: }إن الذين كفروا بعد إيانم ث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم{ وهكذا رواه, وإسناده جيد, ث قال
 تعال: }إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الرض ذهبا ولو افتدى به{ أي
 من مات على الكفر فلن يقبل منه خي أبدا. ولو كان قد أنفق ملء الرض ذهبا فيما يراه قربة, كما

 سئل النب صلى ال عليه وسلم عن عبد ال بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العان ويطعم الطعام:
 هل ينفعه ذلك ؟ فقال »ل, إنه ل يقل يوما من الدهر: رب اغفر ل خطيئت يوم الدين« وكذلك لو
 افتدى بلء الرض ذهبا ما قبل منه, كما قال تعال: }ول يقبل منها عدل ول تنفعها شفاعة{ وقال

 }ل بيع فيه ول خلل{, وقال }إن الذين كفروا لو أن لم ما ف الرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من
 عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولم عذاب أليم{. ولذا قال تعال ههنا: }إن الذين كفروا وماتوا وهم
 كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الرض ذهبا ولو افتدى به{ فعطف }ولو افتدى{ به على الول, فدل

 على أنه غيه, وما ذكرناه أحسن من أن يقال: أن الواو زائدة, وال أعلم, ويقتضي ذلك أن ل ينقذه
 من عذاب ال شيء ولو كان قد أنفق مثل الرض ذهبا, ولو افتدى نفسه من ال بلء الرض ذهبا,
 بوزن جبالا وتللا وترابا ورمالا وسهلها ووعرها وبرها وبرها, وقال المام أحد: حدثنا حجاج,

 حدثن شعبة عن أب عمران الون, عن أنس بن مالك, أن النب صلى ال عليه وسلم, قال »يقال للرجل
 من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الرض من شيء, أكنت مفتديا به ؟ قال: فيقول:

 نعم, فيقول ال: قد أردت منك أهون من ذلك, قد أخذت عليك ف ظهر أبيك آدم أن ل تشرك ب
شيئا, فأبيت إل أن تشرك« وهكذا أخرجه البخاري ومسلم,

   )طريق أخرى( وقال المام أحد: حدثنا روح, حدثنا حاد عن ثابت, عن أنس, قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم: »يؤتى بالرجل من أهل النة فيقول له: يا ابن آدم, كيف وجدت منلك ؟

 فيقول: أي رب خي منل, فيقول: سل وتن, فيقول: ما أسأل ول أتن إل أن تردن إل الدنيا فأقتل ف
 سبيلك عشر مرار, لا يرى من فضل الشهادة, ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم, كيف
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 وجدت منلك ؟ فيقول: يا رب شر منل, فيقول له: تفتدى من بطلع الرض ذهبا ؟ فيقول: أي رب
 نعم, فيقول: كذبت, قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل, فيد إل النار«, ولذا قال }أولئك لم
عذاب أليم ومالم من ناصرين{ أي وما لم من أحد ينقذهم من عذاب  ال ول ييهم من أليم عقابه.

** َلن َتَناُلوْا اْلِبّر َحّتَى ُتْنِفُقوْا ِمّما ُتِحّبوَن َوَما ُتْنِفُقوْا ِمن َشْيٍء َفِإّن الّلَه ِبِه َعِليٌم 
    روى وكيع ف تفسيه عن شريك, عن أب إسحاق, عن عمرو بن ميمون }لن تنالوا الب{ قال:

 النة, وقال المام أحد: حدثنا روح, حدثنا مالك, عن إسحاق بن عبد ال بن أب طلحة, سع أنس بن
 مالك, يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالدينة ماًل, وكان أحب أمواله إليه بيحاء, وكانت

 مستقبلة السجد, وكان النب صلى ال عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب, قال أنس: فلما
 نزلت }لن تنالوا الب حت تنفقوا ما تبون{ قال أبو طلحة: يا رسول ال, إن ال يقول }لن تنالوا الب

 حت تنفقوا ما تبون{, وإن أحب أموال إّل بيحاء, وإنا صدقة ل أرجو بّرها وذخرها عند ال تعال,
 فضعها يا رسول ال حيث أراك ال, فقال النب صلى ال عليه وسلم, »بخ بخ ذاك مال رابح, ذاك مال

 رابح, وقد سعت وأنا أرى أن تعلها ف القربي«, فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول ال, فقسمها أبو
 طلحة ف أقاربه وبن عمه, أخرجاه, وف الصحيحي أن عمر قال يا رسول ال ل أصب ماًل قط هو

 أنفس عندي من سهمي الذي هو بيب, فما تأمرن به ؟ قال: حبس الصل وسبل الثمرة« وقال الافظ
 أبو بكر البزار: حدثنا أبو الطاب زياد بن يي السان, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا ممد بن عمرو,

 عن أب عمرو بن حاس, عن حزة بن عبد ال بن عمر, قال: قال عبد ال: حضرتن هذه اَلية }لن
 تنالوا الب حت تنفقوا مما تبون{ فذكرت ما أعطان ال, فلم أجد شيئا أحب إّل من جارية ل رومية

, فقلت: هي حرة لوجه ال, فلو أن أعود ف شيء جعلته ل لنكحتها, يعن تزوجتها.

 ** ُكّل الّطَعاِم َكاَن ِحـّل ّلَبِنَي ِإْسَراِئيَل ِإّل َما َحّرَم ِإْسَراِئيُل َعَلَى َنْفِسِه ِمن َقْبِل َأن ُتَنّزَل الّتْوَراُة ُقْل َفْأُتوْا
 ِبالّتْوَراِة َفاْتُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَي *  َفَمِن اْفَتَرَى َعَلى الّلِه اْلَكِذَب ِمن َبْعِد َذِلَك َفُأْوَلـِئَك ُهُم الّظاِلُموَن

*  ُقْل َصَدَق الّلُه َفاّتِبُعوْا ِمّلَة ِإْبَراِهيَم َحِنيفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكَي 
    قال المام أحد: حدثنا هشام بن القاسم, حدثنا عبد الميد, حدثنا شهر, قال: قال ابن عباس
 حضرت عصابة من اليهود نب ال صلى ال عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلل نسألك عنهن ل
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 يعلمهن إل نب, قال: »سلون عما شئتم, ولكن اجعلوا ل ذمة ال, وما أخذ يعقوب على بنيه, لئن أنا
 حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعن على السلم« قالوا: فذلك لك, قال: فسلون عما شئتم. قالوا: اخبنا

 عن أربع خلل: أخبنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء الرأة وماء الرجل ؟ وكيف
 يكون الذكر منه والنثى ؟ وأخبنا كيف هذا النب المي ف النوم, ومن وليه من اللئكة ؟ فأخذ عليهم

 العهد لئن أخبهم ليتابعنه, فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن إسرائيل
 مرض مرضا شديدا وطال سقمه, فنذر ل نذرا لئن شفاه ال من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب

 إليه, وكان أحب الطعام إليه لم البل, وأحب الشراب إليه ألبانا« ؟ فقالوا: اللهم نعم: قال: »اللهم
 اشهد عليهم«. وقال »أنشدكم بال الذي ل إله إل هو, الذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن
 ماء الرجل أبيض غليظ, وماء الرأة أصفر رقيق, فأيهما عل كان له الولد, والشبه بإذن ال إن عل ماء
 الرجل ماء الرأة كان ذكرا بإذن ال, وإن عل ماء الرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن ال« ؟ قالوا: نعم.

 قال: »اللهم اشهد عليهم«. وقال: »أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن هذا النب
 المي تنام عيناه, ول ينام قلبه« ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: »اللهم اشهد« قالوا: وأنت اَلن فحدثنا من
 وليك من اللئكة ؟ فعندها نامعك و نفارقك قال: »إن وليي جبيل ول يبعث ال نبيا قط إل وهو

 وليه, قالوا: فعندها نفارقك, لو كان وليك غيه لتابعناك, فعند ذلك قال ال تعال: }قل من كان عدوا
لبيل{ اَلية, ورواه أحد أيضا عن حسي بن ممد عن عبد الميد به,

   )طريق أخرى( قال أحد: حدثنا أبو أحد الزبيي, حدثنا عبد ال بن الوليد العجلي, عن بكي بن
 شهاب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: أقبلت يهود إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقالوا

 يا أبا القاسم, إنا نسألك عن خسة أشياء, فإن أنبأتنا بن عرفنا أنك نب واتبعناك, فأخذ عليهم ما أخذ
 إسرائيل على بنيه إذ قال }وال على ما نقول وكيل{ قال» هاتوا« قالوا: أخبنا عن علمة النب قال:
 »تنام عيناه ول ينام قلبه«, قالوا: أخبنا كيف تؤنث الرأة, وكيف تذكر ؟ قال: »يلتقي الاءان, فإذا

 عل ماء الرجل ماء الرأة, أذكرت, وإذا عل ماء الرأة أنثت« قالوا: أخبنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟
 قال: كان يشتكي عرق النسا, فلم يد شيئا يلئمه إل ألبان كذا وكذا ـ قال أحد: قال بعضهم: يعن

 البل ـ فحرم لومها« قالوا: صدقت, قالوا: أخبنا ما هذا الرعد ؟ قال: »ملك من ملئكة ال عز
 وجل موكل بالسحاب بيده ـ أو ف يديه ـ مراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره ال عز
 وجل« قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال »صوته«. قالوا صدقت, إنا بقيت واحدة, وهي الت
 نتابعك إن أخبتنا با, إنه ليس من نب إل له ملك يأتيه بالب فأخبنا من صاحبك ؟ قال: »جبيل عليه
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 السلم«, قالوا: جبيل ذاك ينل بالرب والقتال والعذاب عدونا, لو قلت: ميكائيل الذي ينل بالرحة
 والنبات والقطر, لكان, فأنزل ال تعال: }قل من كان عدوا لبيل فإنه نزله على قلبك بإذن ال

 مصدقا لا بي يديه وهدى وبشرى للمؤمني{ واَلية بعدها, وقد رواه الترمذي والنسائي, من حديث
 عبد ال بن الوليد العجلي به نوه, وقال الترمذي : حس غريب, وقال ابن جريج والعوف عن ابن

 عباس: كان إسرائيل عليه السلم ـ وهو يعقوب ـ يعتريه عرق النسا بالليل, وكان يقلقه ويزعجه عن
 النوم, ويقلع الوجع عنه بالنهار, فنذر ل لئن عافاه ال ل يأكل عرقا ول يأكل ولد ما له عرق, وهكذا

 قال الضحاك والسدي, كذا رواه وحكاه ابن جرير ف تفسيه, قال: فاتبعه بنوه ف تري ذلك استنانا به
 واقتداء بطريقه, قال: وقوله }من قبل أن تنل التوراة{ أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنل

 التوراة, قلت: ولذا السياق بعدما تقدم مناسبتان }إحداها{ أن إسرائيل عليه السلم حرم أحب الشياء
 إليه وتركها ل, وكان هذا سائغا ف شريعتهم فله مناسبة بعد قوله }لن تنالوا الب حت تنفقوا ما تبون{

 فهذا هو الشروع عندنا,وهو النفاق ف طاعة ال ما يبه العبد ويشتهيه, كما قال تعال: }وآتى الال
على حبه{ وقال تعال: }ويطعمون الطعام على حبه{ اَلية.

   )الناسبة الثانية( لا تقدم بيان الرد على النصارى, واعتقادهم الباطل ف السيح وتبيي زيف ما ذهبوا
 إليه وظهور الق واليقي ف أمر عيسى وأمه, كيف خلقه ال بقدرته ومشيئته وبعثه إل بن إسرائيل
 يدعو إل عبادة ربه تبارك وتعال, شرع ف الرد على اليهود قبحهم ال تعال وبيان أن النسخ الذي

 أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع, فإن ال تعال قد نص ف كتابم التوراة أن نوحا عليه السلم لا خرج
 من السفينة, أباح ال له جيع دواب الرض يأكل منها, ث بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لمان

 البل وألبانا فاتبعه بنوه ف ذلك, وجاءت التوراة بتحري ذلك, وأشياء أخرى زيادة على ذلك, وكان
 ال عز وجل قد أذن َلدم ف تزويج بناته من بنيه, وقد حرم ذلك بعد ذلك , وكان التسري على

 الزوجة مباحا ف شريعة إبراهيم عليه السلم, وقد فعله إبراهيم ف هاجر لا تسرى با على سارة, وقد
 حرم مثل هذا ف التوراة عليهم, وكذلك كان المع بي الختي سائغا, وقد فعله يعقوب عليه السلم
 جع بي الختي, ث حرم عليهم ذلك ف التوراة, وهذا كله منصوص عليه ف التوراة عندهم, وهذا هو
 النسخ بعينه, فكذلك فليكن ما شرعه ال للمسيح عليه السلم, ف إحلله بعض ما حرم ف التوراة, فما

 بالم ل يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث ال به ممدا صلى ال عليه وسلم من الدين
 القوي, والصراط الستقيم, وملة أبيه إبراهيم, فما بالم ل يؤمنون ؟ ولذا قال تعال: }كل الطعام كان

 حًل لبن إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنل التوراة{ أي كان حًل لم, جيع
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 الطعمة قبل نزول التوراة إل ما حرمه إسرائيل, ث قال تعال: }قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم
 صادقي{ فإنا ناطقة با قلناه }فمن افترى على ال الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالون{ أي فمن

 كذب على ال وادعى أنه شرع لم السبت والتمسك بالتوراة دائما, وأنه ل يبعث نبيا آخر يدعو إل
 ال بالباهي والجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه }فأولئك هم الظالون{ ث
 قال تعال: }قل صدق ال{ أي قل يا ممد صدق ال فيما أخب به وفيما شرعه ف القرآن, }فاتبعوا ملة
 إبراهيم حنيفا وما كان من الشركي{ أي اتبعوا ملة إبراهيم الت شرعها ال ف القرآن على لسان ممد

 صلى ال عليه وسلم فإنه الق الذي ل شك فيه ول مرية, وهي الطريقة الت ل يأت نب بأكمل منها ول
 أبي ول أوضح ول أت, كما قال تعال: }قل إنن هدان رب إل صراط مستقيم * دينا قيما ملة إبراهيم

 حنيفا وما كان من الشركي{ وقال تعال: }ث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من
الشركي{.

 ** ِإّن َأّوَل َبْيٍت ُوِضَع ِللّناِس َلّلِذي ِبَبّكَة ُمَباَركا َوُهًدى ّلْلَعاَلِمَي *  ِفيِه آَياٌت َبّيـَناٌت ّمَقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمن
َدَخَلُه َكاَن آِمنا َولّلِه َعَلى الّناِس ِحّج اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًل َوَمن َكَفَر َفِإّن ال َغِنّي َعِن اْلَعاَلِمَي 
    يب تعال أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتم ونسكهم, يطوفون به, ويصلون إليه,
 ويعتكفون عنده }للذي ببكة{ يعن الكعبة الت بناها إبراهيم الليل عليه السلم الذي يزعم كل من

 طائفت النصارى واليهود أنم على دينه ومنهجه, ول يجون إل البيت الذي بناه عن أمر ال له ف ذلك
 ونادى الناس إل حجه, ولذا قال تعال: }مباركا{ أي وضع مباركا }وهدى للعالي{ وقد قال المام
 أحد: حدثنا سفيان عن العمش, عن إبراهيم التيمي, عن أبيه, عن أب ذر رضي ال عنه, قال: قلت يا

 رسول ال, أي مسجد وضع ف الرض أول ؟ قال »السجد الرام«. قلت: ث أي ؟ قال: »السجد
 القصى«. قلت: كم بينهما ؟ قال: »أربعون سنة«. قلت: ث أي ؟ قال: »ث حيث أدركَت الصلة
 فصل فكلها مسجد« وأخرجه البخاري ومسلم من حديث العمش به. وقال ابن أب حات: حدثنا
 السن بن ممد بن الصباح, حدثنا سعيد بن سليمان, عن شريك, عن مالد, عن الشعب, عن علي

 رضي ال عنه ف قوله تعال: }إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا{ قال: كانت البيوت قبله,
 ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة ال. وحدثنا أب, حدثنا السن بن الربيع, حدثنا أبو الحوص, عن
 ساك, عن خالد بن عرعرة, قال: قام رجل إل علي رضي ال عنه, فقال: أل تدثن عن البيت, أهو
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 أول بيت وضع ف الرض ؟ قال: ل, ولكنه أول بيت وضع فيه البكة مقام إبراهيم, ومن دخله كان
 آمنا, وذكر تام الب ف كيفية بناء إبراهيم البيت, وقد ذكرنا ذلك مستقصى ف أول سورة البقرة فأغن
 عن إعادته هنا, وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الرض مطلقا, والصحيح قول علي رضي
 ال عنه. فأما الديث الذي رواه البيهقي ف بناء الكعبة ف كتابه دلئل النبوة من طريق ابن ليعة, عن
 يزيد بن أب حبيب, عن أب الي, عن عبد ال بن عمرو بن العاص مرفوعا »بعث ال جبيل إل آدم
 وحواء, فأمرها ببناء الكعبة, فبناه آدم, ث أمر بالطواف به, وقيل له: أنت أول الناس, وهذا أول بيت
 وضع للناس« فإنه كما ترى من مفردات ابن ليعة وهو ضعيف. والشبه. وال أعلم, أن يكون هذا

موقوفا على عبد ال بن عمرو, ويكون من الزاملتي اللتي أصابما يوم اليموك من كلم أهل الكتاب.
   وقوله تعال: }للذي ببكة{ بكة من أساء مكة على الشهور, قيل: سيت بذلك لنا تبك أعناق

 الظلمة والبابرة بعن أنم يذلون با ويضعون عندها وقيل: لن الناس يتباكون فيها أي يزدحون. قال
 قتادة: إن ال بك به الناس جيعا, فيصلي النساء أمام الرجال ول يفعل ذلك ببلد غيها, وكذا روى عن
 ماهد وعكرمة وسعيد بن جبي وعمرو بن شعيب ومقاتل بن حيان. وذكر حاد بن سلمة عن عطاء بن

 السائب, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس رضي ال عنه, قال: مكة من الفج إل التنعيم, وبكة من
 البيت إل البطحاء, وقال شعبة, عن الغية, عن إبراهيم: بكة البيت والسجد, وكذا قال الزهري. وقال

 عكرمة, ف رواية, وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة, وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صال
 وإبراهيم النخعي وعطية العوف ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة, وقد ذكروا
 لكة أساء كثية: مكة, وبكة, والبيت العتيق, والبيت الرام, والبلد المي, والأمون, وأم رحم, وأم
 القرى, وصلح, والعرش على وزن بدر, والقادس لنا تطهر من الذنوب, والقدسة, والناسة بالنون,

وبالباء أيضا والاطمة, والنّساسة, والرأس, وكوثاء والبلدة, والبنية, والكعبة.
   وقوله تعال: }فيه آيات بينات{ أي دللت ظاهرة أنه من بناء إبراهيم, وأن ال عظمه وشرفه, ث قال
 تعال: }مقام إبراهيم{ يعن الذي لا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والدران, حيث كان
 يقف عليه ويناوله إساعيل, وقد كان ملتصقا بدار البيت حت أخره عمر بن الطاب رضي ال عنه ف
 إمارته إل ناحية الشرق بيث يتمكن الطواف منه, ول يشوشون على الصلي عنده بعد الطواف, لن

 ال تعال قد أمرنا بالصلة عنده حيث قال: }واتذوا من مقام إبراهيم مصلى{ وقد قدمنا الحاديث ف
 ذلك فأغن عن إعادتا ههنا, و ل المد والنة. وقال العوف عن ابن عباس ف قوله }فيه آيات بينات

 مقام إبراهيم{ أي فمنهّن مقام إبراهيم والْشَعر. وقال ماهد: أثر قدميه ف القام آية بينة, وكذا روى عن
628



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 عمر بن عبد العزيز والسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيهم, وقال أبو طالب ف قصيدته
اللمية الشهورة:

 وموطىء إبراهيم ف الصخر رطبةعلى قدميه حافيا غي ناعل

   وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد وعمرو الودي, قال: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن ابن جريج,
 عن عطاء, عن ابن عباس, ف قوله تعال: }مقام إبراهيم{ قال: الرم كله مقام إبراهيم, ولفظ عمرو:

 الجر كله مقام إبراهيم, وروي عن سعيد بن جبي أنه قال: الج مقام إبراهيم هكذا رأيته ف النسخة,
 ولعله الجر كله مقام إبراهيم, وقد صرح بذلك ماهد. وقوله تعال: }ومن دخله كان آمنا{ يعن حرم

 مكة إذا دخله الائف يأمن من كل سوء, وكذلك كان المر ف حال الاهلية, كما قال السن
 البصري وغيه: كان الرجل يقتل فيضع ف عنقه صوفة ويدخل الرم, فيلقاه ابن القتول فل يهيجه حت

 يرج. وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج, حدثنا أبو يي الّتْيمي, عن عطاء, عن سعيد بن
 جبي, عن ابن عباس ف قوله تعال }ومن دخله كان آمنا{ قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت, ولكن ل

 يؤوى ول يطعم ول يسقى, فإذا خرج أخذ بذنبه, وقال ال تعال: }أول يروا أنا جعلنا حرما آمنا
 ويتخطف الناس من حولم{ اَلية, وقال تعال: }فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع

 وآمنهم من خوف{ وحت إنه من جلة تريها حرمة اصطياد صيدها وتنفيه عن أوكاره, وحرمة قطع
 شجرها وقلع حشيشها, كما ثبتت الحاديث واَلثار ف ذلك عن جاعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا.

 ففي الصحيحي واللفظ لسلم عن ابن عباس رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يوم الفتح فتح مكة »ل هجرة ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرت فانفروا« وقال يوم الفتح فتح مكة »إن

 هذا البلد حرمه ال يوم خلق السموات والرض, فهو حرام برمة ال, إل يوم القيامة, وإنه ل يل
 القتال فيه لحد قبلي, ول يل ل إل ف ساعة من نار, فهو حرام برمة ال إل يوم القيامة ل يعضد

 شوكه, ول ينفر صيده, ول تلتقط لقطته إل من عرفها, ول يتلى خلها« فقال العباس: يا رسول ال,
 إل الذخر فإنه لقينهم ولبيوتم, فقال »إل الذخر«, ولما عن أب هريرة مثله أو نوه, ولما واللفظ
 لسلم أيضا عن أب شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إل مكة: ائذن ل أيها
 المي أن أحدثك قول قام به رسول ال صلى ال عليه وسلم الغد من يوم الفتح سعته أذناي ووعاه

 قلب, وأبصرته عيناي حي تكلم به, إنه حد ال وأثن عليه, ث قال »إن مكة حرمها ال, ول يرمها
 الناس, فل يل لمريء يؤمن با ل واليوم اَلخر أن يسفك با دما, ول يعضد با شجرة, فإن أحد
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 ترخص بقتال رسول ال صلى ال عليه وسلم فيها فقولوا له إن ال أذن لرسوله ول يأذن لكم, وإنا أذن
 ل فيها ساعة من نار, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالمس فليبلغ الشاهد الغائب«. فقيل لب
 شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الرم ل يعيذ عاصيا, ول فارا
 بدم, ول فارا َبْزية, وعن جابر رضي ال عنه قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »ل

 يل لحد كم أن يمل بكة السلح« رواه مسلم. وعن عبد ال بن عدي بن المراء الزهري أنه سع
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو واقف باَلْزَوَرة بسوق مكة, يقول »وال إنك لي أرض ال,

 وأحب أرض ال إل ال, ولول أن أخرجت منك ما خرجت«. رواه المام أحد, وهذا لفظه,
 والترمذي والنسائي وابن ماجه, وقال الترمذي: حسن صحيح, وكذا َصّحح من حديث ابن عباس نوه

 وروى أحد عن أب هريرة نوه. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر
 السمان, حدثنا أبو عاصم, عن زريق بن مسلم العمى مول بن مزوم, حدثن زياد ابن أب عياش, عن
 يي بن جعدة بن هبية ف قوله تعال: }ومن دخله كان آمنا{ قال: آمنا من النار. وف معن هذا القول

 الديث الذي رواه البيهقي: أخبنا أبو السن علي بن أحد بن عبدان, حدثنا أحد بن عبيد, حدثنا
 ممد بن سليمان الواسطي, حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا ابن الؤمل عن ابن ميصن, عن عطاء, عن
 عبد ال بن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من دخل البيت دخل ف حسنة, وخرج

 من سيئة, وخرج مغفورا له« ث قال: تفرد به عبد ال بن الؤمل, وليس بالقوي. وقوله }و ل على
 الناس حج البيت من استطاع إليه سبيًل{ هذه آية وجوب الج عند المهور. وقيل: بل هي قوله
 }وأتوا الج والعمرة ل{, والول أظهر. وقد وردت الحاديث التعددة بأنه أحد أركان السلم

 ودعائمه وقواعده, وأجع السلمون على ذلك إجاعا ضروريا, وإنا يب على الكلف ف العمر مرة
 واحدة بالنص والجاع. قال المام أحد رحه ال: حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا الربيع بن مسلم

 القرشي, عن ممد بن زياد, عن أب هريرة, قال: خطبنا رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال »أيها
 الناس قد فرض عليكم الج فحجوا« فقال رجل: أكل عام يا رسول ال ؟ فسكت حت قالا ثلثا,

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم« ث قال »ذرون ما تركتكم
 فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالم واختلفهم على أنبيائهم, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما

 استطعتم, وإذا نيتكم عن شيء فدعوه«, ورواه مسلم عن زهي بن حرب عن يزيد بن هارون به نوه.
 وقد روى سفيان بن حسي وسليمان بن كثي وعبد الليل بن حيد وممد بن أب حفصة عن الزهري,
 عن أب سنان الدؤل واسه يزيد بن أمية, عن ابن عباس رضي ال عنه, قال خطبنا رسول ال صلى ال
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 عليه وسلم فقال: »يا أيها الناس إن ال كتب عليكم الج« فقام القرع بن حابس, فقال: يا رسول ال
 أف كل عام ؟ فقال »لو قلتها لوجبت ولو وجبت ل تعملوا با ول تستطيعوا أن تعملوا با, الج مرة

 فمن زاد فهو تطوع« رواه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه, والاكم من حديث الزهري به, ورواه
شريك عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد.

   قال المام أحد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد العلى, عن أبيه, عن أب الَبْخَتري, عن
 علي رضي ال عنه, قال: لا نزلت }ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيًل{ قالوا: يا رسول

 ال ف كل عام ؟ فسكت, قالوا: يا رسول ال ف كل عام ؟ قال »ل, ولو قلت نعم لوجبت«, فأنزل
 ال تعال: }يا أيها الذين آمنوا ل تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم{ وكذا رواه الترمذي وابن ماجه
 والاكم من حديث منصور بن وردان به, ث قال الترمذي, حسن غريب, وفيما قال نظر, لن البخاري

 قال: ل يسمع أبو البختري من علي. وقال ابن ماجه: حدثنا ممد بن عبد ال بن ني, حدثنا ممد بن
 أب عبيدة عن أبيه, عن العمش, عن أب سفيان, عن أنس بن مالك, قال: قالوا: يا رسول ال, الج ف

 كل عام ؟ قال»لو قلت نعم لوجبت, ولو وجبت ل تقوموا با, ولو ل تقوموا با, لعذبتم«. وف
 الصحيحي من حديث ابن جريج عن عطاء, عن جابر, عن سراقة بن مالك, قال يا رسول ال, متعتنا

هذه لعامنا هذا, أم للبد ؟ قال »ل, بل للبد«. وف رواية »بل لبد أبد«.
   وف مسند المام أحد وسنن أب داود من حديث واقد بن أب واقد الليثي عن أبيه أن رسول ال صلى

 ال عليه وسلم, قال لنسائه ف حجته »هذه ث ظهور الصر ـ يعن ث الزمن ظهور الصر ـ ول
 ترجن من البيوت« وأما الستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه, وتارة بغيه كما هو

 مقرر ف كتب الحكام, قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حيد, حدثنا عبد الرزاق, أخبنا
 إبراهيم بن يزيد, قال: سعت ممد بن عباد بن جعفر يدث عن ابن عمر رضي ال عنهما, قال قام

 رجل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: من الاج يا رسول ال ؟ قال: »الشعث التفل«, فقام
 آخر فقال: أي الج أفضل يا رسول ال ؟ قال: »العج والثج«, فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول
 ال ؟ قال: »الزاد والراحلة«, وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الوزي, قال

 الترمذي: ول نعرفه إل من حديثه, وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه, كذا قال ههنا وقال
 ف كتاب الج: هذا حديث حس. ل يشك أن هذا السناد رجاله كلهم ثقات سوى الوزي هذا, وقد
 تكلموا فيه من أجل هذا الديث, لكن قد تابعه غيه, فقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا عبد العزيز

 بن عبد ال العامري, حدثنا ممد بن عبد ال بن عبيد بن عمي الليثي, عن ممد بن عباد بن جعفر,
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 قال: جلست إل عبد ال بن عمر, قال: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فقال له: ما السبيل ؟
 قال »الزاد والراحلة« وهكذا رواه ابن مردويه من رواية ممد بن عبد ال بن عبيد بن عمي به ث قال ابن
 أب حات: وقد روي عن ابن عباس وأنس والسن وماهد وعطاء وسعيد بن جبي والربيع بن أنس وقتادة

 نو ذلك, وقد روي هذا الديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد ال بن عباس وابن مسعود
 وعائشة كلها مرفوعة, ولكن ف أسانيدها مقال كما هو مقرر ف كتاب الحكام, وال أعلم. وقد اعتن
 الافظ أبو بكر بن مردويه بمع طرق هذا الديث, ورواه الاكم من حديث قتادة عن حاد بن سلمة,

 عن قتادة, عن أنس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم سئل عن قول ال عز وجل }من استطاع إليه
 سبيًل{ فقيل: ما السبيل ؟ قال »الزاد والراحلة«, ث قال: صحيح على شرط مسلم, ول يرجاه. وقال

 ابن جرير: حدثن يعقوب, حدثنا ابن علية عن يونس, عن السن, قال قرأ رسول ال صلى ال عليه
 وسلم }ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيًل{ فقالوا: يا رسول ال ما السبيل ؟ قال »الزاد

 والراحلة«, ورواه وكيع ف تفسيه عن سفيان, عن يونس به. وقال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق,
 أنبأنا الثوري, عن إساعيل وهو أبو إسرائيل اللئي, عن فضيل, يعن ابن عمرو, عن سعيد بن جبي, عن
 ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »تعجلوا إل الج ـ يعن الفريضة ـ فإن أحدكم

 ل يدري ما يعرض له«. وقال أحد أيضا: حدثنا أبو معاوية, حدثنا السن بن عمرو الفقيمي, عن
 مهران بن أب صفوان, عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من أراد الج

 فليتعجل« ورواه أبو داود عن مسدد عن أب معاوية الضرير به. وقد روى ابن جبي عن ابن عباس ف
 قوله }من استطاع إليه سبيًل{ قال: من ملك ثلثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيًل, وعن عكرمة موله
 أنه قال: السبيل الصحة وروى وكيع بن الراح عن أب جناب يعن الكلب عن الضحاك بن مزاحم عن
 ابن عباس, قال }من استطاع إليه سبيًل{ قال »الزاد والبعي« وقوله تعال: }ومن كفر فإن ال غن عن
 العالي{ قال ابن عباس وماهد وغي واحد: أي ومن جحد فريضة الج فقد كفر وال غن عنه. وقال

 سعيد بن منصور عن سفيان, عن ابن أب نيح, عن عكرمة, قال: لا نزلت }ومن يبتغ غي السلم دينا
 فلن يقبل منه{ قالت اليهود: فنحن مسلمون, قال ال عز وجل: فاْخِصمهم فحجهم, يعن فقال لم
 النب صلى ال عليه وسلم »إن ال فرض على السلمي حج البيت من استطاع إليه سبيًل« فقالوا: ل

 يكتب علينا وأبوا أن يجوا, قال ال تعال: }ومن كفر فإن ال غن عن العالي{ وروى ابن أب نيح
 عن ماهد نوه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد ال بن جعفر, حدثنا إساعيل بن عبد ال بن

 مسعود, حدثنا مسلم بن إبراهيم, وشاذ بن فياض, قال: حدثنا هلل أبو هاشم الراسان, حدثنا أبو
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 إسحاق المدان عن الارث, عن علي رضي ال عنه,قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من
 ملك زادا وراحلة ول يج بيت ال, فل يضره مات يهوديا أو نصرانيا, ذلك بأن ال قال: }ول على

 الناس حج البيت من استطاع إليه سبيًل * ومن كفر فإن ال غن عن العالي{ ورواه ابن جرير من
 حديث مسلم بن إبراهيم به, وهكذا رواه ابن أب حات عن أب زرعة الرازي: حدثنا هلل بن فياض,
 حدثنا هلل أبو هاشم الراسان, فذكره بإسناده مثله, ورواه الترمذي عن ممد بن يي القطعي عن

 مسلم بن إبراهيم, عن هلل بن عبد ال مول ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به, وقال: هذا حديث
 غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه, وف إسناده مقال, وهلل مهول, والارث يضعف ف الديث.

 وقال البخاري: هلل هذا منكر الديث. وقال ابن عدي: هذا الديث ليس بحفوظ. وقد روى أبو
 بكر الساعيلي الافظ من حديث أب عمرو الوزاعي: حدثن إساعيل بن عبيد ال بن أب الهاجر,
 حدثن عبد الرحن بن غنم أنه سع عمر بن الطاب رضي ال عنه يقول: من أطاق الج فلم يج,
 فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا, وهذا إسناد صحيح إل عمر رضي ال عنه. وروى سعيد بن

 منصور ف سننه عن السن البصري, قال: قال عمر بن الطاب رضي ال عنه: لقد همت أن أبعث
 رجاًل إل هذه المصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يج, فيضربوا عليهم الزية ما هم بسلمي,

ما هم بسلمي.

 ** ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوالّلُه َشِهيٌد َعَلى َما َتْعَمُلوَن *  ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصّدوَن
َعن َسِبيِل الّلِه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوجا َوَأْنُتْم ُشَهَدآُء َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعّما َتْعَمُلوَن 

    هذا تعنيف من ال تعال للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق, وكفرهم بآيات ال, وصدهم عن
 سبيل ال من أراده من أهل اليان بهدهم وطاقتهم, مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من ال, با

 عندهم من العلم عن النبياء القدمي والسادة الرسلي صلوات ال وسلمه عليهم أجيعن, وما بشروا به
 ونوهوا به من ذكر النب المي الاشي العرب الكي سيد ولد آدم, وخات النبياء, ورسول رب الرض
 والسماء, وقد توعدهم ال على ذلك, وأخب بأنه شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن

 النبياء ومعاملتهم الرسول البشر به بالتكذيب والحود والعناد, فأخب تعال أنه ليس بغافل عما
يعملون, أي وسيجزيهم على ذلك }يوم ل ينفع مال ول بنون{.
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 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنَوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفِريقا ّمَن اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َيُرّدوُكم َبْعَد ِإَياِنُكْم َكاِفِريَن *  َوَكْيَف
َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلَى َعَلْيُكْم آَياُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسوُلُه َوَمن َيْعَتِصم ِبالّلِه َفَقْد ُهِدَي ِإَلَى ِصَراٍط ّمْسَتِقيٍم 

    يذر تبارك وتعال عباده الؤمني عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يسدون الؤمني على
 ما آتاهم ال من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله, كما قال تعال: }وّد كثي من أهل الكتاب لو
 يردونكم من بعد إيانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم{ اَلية, وهكذا قال ههنا }إن تطيعوا فريقا من

 الذين أوتوا الكتاب يرّدوكم بعد إيانكم كافرين{ ث قال تعال: }وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم
 آيات ال وفيكم رسوله{ يعن أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه, فإن آيات ال تنل على رسوله ليًل

 ونارا, وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم, وهذا كقوله تعال: }وما لكم ل تؤمنون بال والرسول
 يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمني{ اَلية بعدها. وكما جاء ف الديث أن النب

 صلى ال عليه وسلم, قال لصحابه يوما »أي الؤمني أعجب إليكم إيانا ؟« قالوا: اللئكة. قال:
 »وكيف ل يؤمنون وهم عند ربم« ؟ وذكروا النبياء, قال »وكيف ل يؤمنون والوحي ينل عليهم ؟«

 قالوا: فنحن. قال »وكيف ل تؤمنون وأنا بي أظهركم ؟« قالوا: فأي الناس أعجب إيانا ؟ قال »قوم
 ييئون من بعدكم يدون صحفا يؤمنون با فيها« وقد ذكرت سند هذا الديث والكلم عليه ف أول
 شرح البخاري, ول المد, ث قال تعال: }ومن يعتصم بال فقد هدي إل صراط مستقيم{ أي ومع

 هذا فالعتصام بال والتوكل عليه هو العمدة ف الداية, والعّدة ف مباعدة الغواية, والوسيلة إل الرشاد,
وطريق السداد وحصول الراد.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اّتُقوْا الّلَه َحّق ُتَقاِتِه َوَل َتُموُتّن ِإّل َوَأْنُتْم ّمْسِلُموَن *  َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعا
 َوَل َتَفّرُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَدآًء َفَأّلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانا َوُكْنُتْم

َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة ّمَن الّناِر َفَأنَقَذُكْم ّمْنَها َكَذِلَك ُيَبّيُن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعّلُكْم َتْهَتُدوَن 
    قال ابن أب حات: حدثنا أحد بن سنان, حدثنا عبد الرحن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي, عن

 مرة, عن عبد ال هو ابن مسعود }اتقوا ال حق تقاته{ قال: أن يطاع فل يعصى, وأن يذكر فل ينسى,
 وأن يشكر فل يكفر, وهذا إسناد صحيح موقوف, وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود,

 وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد العلى عن ابن وهب, عن سفيان الثوري, عن زبيد,
 عن مرة, عن عبد ال, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: }اتقوا ال حق تقاته{: أن يطاع فل
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 يعصى, ويشكر فل يكفر, ويذكر فل ينسى«, وكذا رواه الاكم ف مستدركه من حديث مسعر عن
 زبيد, عن مرة, عن ابن مسعود مرفوعا, فذكره, ث قال: صحيح على شرط الشيخي, ول يرجاه, كذا

 قال, والظهر أنه موقوف, وال أعلم. ث قال ابن أب حات: وروي نوه عن مرة المدان والربيع بن
 ُخثيم وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والسن وقتادة وأب سنان والسدي, نو ذلك. وروي

 عن أنس أنه قال: ل يتقي ال العبد حق تقاته حت يزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبي وأبو العالية,
 والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيهم إل أن هذه اَلية منسوخة

 بقوله تعال: }فاتقوا ال ما استطعتم{ وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس ف قوله تعال: }اتقوا ال
 حق تقاته{ قال: ل تنسخ, ولكن }حق تقاته{ أن ياهدوا ف سبيله حق جهاده ول تأخذهم ف ال
 لومة لئم, ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله تعال: }ول توتن إل وأنتم

 مسلمون{ أي حافظوا على السلم ف حال صحتكم وسلمتكم لتموتوا عليه, فإن الكري قد أجرى
 عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه, فعياذا با ل من

خلف ذلك.
   قال المام أحد: حدثنا روح, حدثنا شعبة, قال: سعت سليمان عن ماهد: أن الناس كانوا يطوفون
 بالبيت وابن عباس جالس معه مجن, فقال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم }يا أيها الذين آمنوا
 اتقوا ال حق تقاته ول توتن إل وأنتم مسلمون{, ولو أن قطرة من الزقوم ُقِطرت َلَمّرْت على أهل

 الرض عيشتهم, فكيف بن ليس له طعام إل الزقوم ؟« وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
 حبان ف صحيحه والاكم ف مستدركه من طرق عن شعبة به وقال الترمذي: حسن صحيح, وقال

الاكم: على شرط الشيخي, ول يرجاه.
   وقال المام أحد: حدثنا وكيع, حدثنا العمش عن زيد بن وهب, عن عبد الرحن بن عبد رب

 الكعبة, عن عبد ال بن عمرو, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من أحب أن يزحزح عن النار
ويدخل النة فلتدركه منيته وهو يؤمن با ل واليوم اَلخر, ويأت إل الناس ما يب أن يؤتى إليه«.

   وقال المام أحد أيضا: حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش عن أب سفيان, عن جابر, قال: سعت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول قبل موته بثلث »ل يوتن أحدكم إل وهو يسن الظن با ل عز

 وجل« ورواه مسلم من طريق العمش به. وقال المام أحد: حدثنا حسن بن موسى, حدثنا ابن ليعة,
 حدثنا أبو يونس عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال»إن ال قال: أنا عند ظن
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 عبدي ب, فإن ظن ب خيا فله, وإن ظن شرا فله«, وأصل هذا الديث ثابت ف الصحيحي من وجه
آخر عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »يقول ال: أنا عند ظن عبدي ب«.

   وقال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا ممد بن عبد اللك القرشي, حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت
 وأحسبه عن أنس, قال: كان رجل من النصار مريضا, فجاءه النب صلى ال عليه وسلم يعوده, فوافقه

 ف السوق فسلم عليه, فقال له »كيف أنت يا فلن« ؟ قال: بي يا رسول ال, أرجو ال وأخاف
 ذنوب, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل يتمعان ف قلب عبد ف هذا الوطن إل أعطاه ال ما
 يرجو وآمنه ما ياف«, ث قال: ل نعلم رواه عن ثابت غي جعفر بن سليمان, وهكذا رواه الترمذي

 والنسائي وابن ماجه من حديثه, ث قال الترمذي: غريب, وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسًل, فأما
 الديث الذي رواه المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة عن أب بشر, عن يوسف بن

 ماهك, عن حكيم بن حزام, قال: بايعت رسول ال صلى ال عليه وسلم أن ل أخر إل قائما, ورواه
 النسائي ف سننه عن إساعيل بن مسعود عن خالد بن الارث عن شعبة به, وترجم عليه فقال )باب

 كيف ير للسجود(, ث ساقه مثله فقيل: معناه أن ل أموت إل مسلما, وقيل: معناه أن ل أقتل إل مقبًل
غي مدبر وهو يرجع إل الول.

   وقوله تعال: }واعتصموا ببل ال جيعا ول تفرقوا{ قيل }ببل ال{ أي بعهد ال, كما قال ف اَلية
 بعدها }ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إل ببل من ال وحبل من الناس{ أي بعهد وذمة, وقيل }ببل

 من ال{ يعن القرآن كما ف حديث الارث العور عن علي مرفوعا ف صفة القرآن »هو حبل ال
التي وصراطه الستقيم«.

   وقد ورد ف ذلك حديث خاص بذا العن, فقال المام الافظ أبو جعفر الطبي: حدثنا سعيد بن
 يي الموي, حدثنا أسباط بن ممد عن عبد اللك بن أب سليمان الَعْرَزمي عن عطية, عن أب سعيد,

قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »كتاب ال هو حبل ال المدود من السماء إل الرض«.
   وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الجري عن أب الحوص, عن عبد ال رضي ال عنه,

 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن هذا القرآن هو حبل ال التي, وهو النور البي, وهو
 الشفاء النافع, عصمة لن تسك به, وناة لن اتبعه«, وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نو ذلك.
 وقال وكيع: حدثنا العمش عن أب وائل قال: قال عبد ال: إن هذا الصراط متضر يضره الشياطي. يا

عبد ال هذا الطريق, هلم إل الطريق فاعتصموا ببل ال فإن حبل ال القرآن.
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   وقوله: }ولتفرقوا{ أمرهم بالماعة وناهم عن التفرقة, وقد وردت الحاديث التعددة بالنهي عن
 التفرق, والمر بالجتماع والئتلف, كما ف صحيح مسلم من حديث سهيل بن أب صال, عن أبيه,
 عن أب هريرة, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »إن ال يرضى لكم ثلثا, ويسخط لكم ثلثا,
 يرضى لكم أن تعبدوه ول تشركوا به شيئا, وأن تعتصموا ببل ال جيعا ول تفرقوا, وأن تناصحوا من

 وله ال أمركم, ويسخط لكم ثلثا: قيل وقال, وكثرة السؤال, وإضاعة الال« وقد ضمنت لم العصمة
 عند اتفاقهم من الطأ, كما وردت بذلك الحاديث التعددة أيضا, وخيف عليهم الفتراق والختلف,

 وقد وقع ذلك ف هذه المة فافترقوا على ثلث وسبعي فرقة, منها فرقة ناجية إل النة ومسلمة من
عذاب النار, وهم الذين على ما كان عليه النب صلى ال عليه وسلم وأصحابه.

   وقوله تعال: }واذكروا نعمة ال عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بي قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا{ إل
 آخر اَلية, وهذا السياق ف شأن الوس والزرج, فإنه قد كان بينهم حروب كثية ف الاهلية, وعدواة

 شديدة وضغائن وإحن وذحول, طال بسببها قتالم والوقائع بينهم, فلما جاء ال بالسلم, فدخل فيه
 من دخل منهم, صاروا إخوانا متحابي بلل ال, متواصلي ف ذات ال, متعاوني على الب والتقوى,

 قال ال تعال: }هو الذي أّيدك بنصره وبالؤمني وألف بي قلوبم لو أنفقت ما ف الرض جيعا ما
 ألفت بي قلوبم, ولكن ال ألف بينهم{ إل آخر اَلية, وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم,

 فأنقذهم ال منها أن هداهم لليان, وقد امت عليهم بذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم قسم
 غنائم حني, فعتب من عتب منهم, با فضل عليهم ف القسم, با أراه ال فخطبهم فقال »يا معشر

 النصار أل أجدكم ضلًل فهداكم ال ب. وكنتم متفرقي فألفكم ال ب, وعالة فأغناكم ال ب ؟«
 فكلما قال شيئا قالوا: ال ورسوله أمّن. وقد ذكر ممد بن إسحاق بن يسار وغيه: أن هذه اَلية نزلت
 ف شأن الوس والزرج, وذلك أن رجًل من اليهود َمّر بل من الوس والزرج, فساءه ما هم عليه من
 التفاق واللفة, فبعث رجًل معه وأمره أن يلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبم يوم بعاث وتلك

 الروب, ففعل, فلم يزل ذلك دأبه, حت حيت نفوس القوم, وغضب بعضهم على بعض, وتثاوروا
 ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إل الرة, فبلغ ذلك النب صلى ال عليه وسلم فأتاهم فجعل

 يسكنهم ويقول » أبدعوى الاهلية وأنا بي أظهركم ؟« وتل عليهم هذه اَلية, فندموا على ما كان
 منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلح رضي ال عنهم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حي تثاوروا

ف قضية الفك, وال أعلم.
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 ** َوْلَتُكن ّمْنُكْم ُأّمٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
 *  َوَل َتُكوُنوْا َكاّلِذيَن َتَفّرُقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم اْلَبّيَناُت َوُأْوَلـِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم *  َيْوَم
 َتْبَيّض ُوُجوٌه َوَتْسَوّد ُوُجوٌه َفَأّما اّلِذيَن اْسَوّدْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتْم َبْعَد ِإَياِنُكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم

 َتْكُفُروَن *  َوَأّما اّلِذيَن اْبَيّضْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة الّلِه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *  ِتْلَك آَياُت الّلِه َنْتُلوَها
 َعَلْيَك ِباْلَحّق َوَما الّلُه ُيِريُد ُظْلما ّلْلَعاَلِمَي *  َولّلِه َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي الْرِض َوِإَلَى الّلِه ُتْرَجُع

اُلُموُر 
    يقول تعال: }ولتكن منكم أمة{ منتصبة للقيام بأمر ال ف الدعوة إل الي والمر بالعروف والنهي

 عن النكر, }وأولئك هم الفلحون{, قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة, يعن الجاهدين
 والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم }ولتكن منكم أمة يدعون إل

 الي{ ث قال »الي اتباع القرآن وسنت« رواه ابن مردويه. والقصود من هذه اَلية, أن تكون فرقة من
 هذه المةمتصدية لذا الشأن, وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من المة بسبه, كما ثبت ف صحيح
 مسلم, عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من رأى منكم منكرًأ فيلغيه بيده, فإن
 ل يستطع فبلسانه, فإن ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليان« وف رواية: وليس وراء ذلك من اليان

حبة خردل«.
   وقال المام أحد: حدثنا سليمان الاشي, أنبأنا إساعيل بن جعفر, أخبن عمرو بن أب عمرو, عن
 عبد ال بن عبد الرحن الشهلي, عن حذيفة بن اليمان, أن النب صلى ال عليه وسلم قال: »والذي

 نفسي بيده, لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النكر, أو ليوشكن ال أن يبعث عليكم عقابا من عنده, ث
 لتدعنه فل يستجيب لكم« ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أب عمرو به, وقال

 الترمذي: حسن, والحاديث ف هذا الباب كثية, مع اَليات الكرية, كما سيأت تفسيها ف أماكنها,
 ث قال تعال: }ول تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات{ اَلية, ينهى تبارك

 وتعال هذه المة أن يكونوا كالمم الاضي ف افتراقهم واختلفهم وتركهم المر بالعروف, والنهي عن
النكر, مع قيام الجة عليهم.

   قال المام أحد: حدثنا أبو الغية, حدثنا صفوان, حدثن أزهر بن عبد ال الوزن, عن أب عامر عبد
 ال بن ُلَحّي, قال: حججنا مع معاوية بن أب سفيان فلما قدمنا مكة, قام حي صلى الظهر, فقال: إن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »إن أهل الكتابي افترقوا ف دينهم على ثنتي وسبعي ملة, وإن
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 هذه المة ستفترق على ثلثة وسبعي ملة ـ يعن الهواء ـ كلها ف النار إل واحدة ـ وهي الماعة
 ـ وإنه سيخرج ف أمت أقوام ُتَجارى بم تلك الهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه, ل يبقى منه عرق
 ول مفصل إل دخله« وال يا معشر العرب, لئن ل تقوموا با جاء به نبيكم صلى ال عليه وسلم لغيكم
 من الناس أحرى أن ل يقوم به, وهكذا رواه أبو داود عن أحد بن حنبل وممد بن يي, كلها عن أب

الغية واسه عبد القدوس بن الجاج الشامي به, وقد ورد هذا الديث من طرق.
   وقوله تعال: }يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{ يعن يوم القيامة, حي تبيض وجوه أهل السنة

 والماعة, وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس رضي ال عنهما, }فأما الذين اسودت
 وجوههم أكفرت بعد إيانكم{ قال السن البصري: وهم النافقون }فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون{
 وهذا الوصف يعم كل كافر }وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحة ال هم فيها خالدون{ يعن النة

 ماكثون فيها أبدا ل يبغون عنها حوًل, وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسي هذه اَلية: حدثنا أبو
 كريب, حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح وحاد بن سلمة, عن أب غالب, قال: رأى أبو أمامة رؤوسا

 منصوبة على درج مسجد دمشق, فقال أبو أمامة, كلب النار شر قتلى تت أدي السماء خي قتلى من
 قتلوه, ث قرأ } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{ إل آخر الية, قلت لب أمامة: أنت سعته من رسول
 ال صلى ال عليه وسلم ؟: قال: لو ل أسعه إل مرة أو مرتي أو ثلثا أو أربعا ـ حت عد سبعا ـ ما
 حدثتكموه, ث قال: هذا حديث حسن, وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أب غالب

وأخرجه أحد ف مسنده عن عبد الرزاق, عن معمر, عن أب غالب بنحوه.
   وقد روى ابن مردويه عند تفسي هذه اَلية عن أب ذر حديثا مطوًل غريبا عجيبا جدا, ث قال تعال:
 }تلك آيات ال نتلوها عليك{ أي هذه آيات ال وحججه وبيناته نتلوها عليك يا ممد }بالق{ أي

 نكشف ما المر عليه ف الدنيا واَلخرة }وما ال يريد ظلما للعالي{ أي ليس بظال لم بل هو الكم,
 العدل الذي ل يور, لنه القادر على كل شيء, العال بكل شيء, فل يتاج مع ذلك إل أن يظلم أحدا

 من خلقه, ولذا قال تعال: }ول ما ف السموات وما ف الرض{ أي الميع ملك له وعبيد له }وإل
ال ترجع المور{ أي هو الاكم التصرف ف الدنيا واَلخرة.

 ** ُكْنُتْم َخْيَر ُأّمٍة ُأْخِرَجْت ِللّناِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل
 اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيرا ّلُهْم ّمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن *  َلن َيُضّروُكْم ِإّل َأًذى َوِإن ُيَقاِتُلوُكْم
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 ُيَوّلوُكُم الُدَباَر ُثّم َل ُينَصُروَن *  ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الّذّلُة َأْيَن َما ُثِقُفَوْا ِإّل ِبَحْبٍل ّمْن الّلِه َوَحْبٍل ّمَن الّناِس
 َوَبآُءوا ِبَغَضٍب ّمَن الّلِه َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة َذِلَك ِبَأّنُهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن الْنِبَيآَء

ِبَغْيِر َحّق َذِلَك ِبَما َعَصْوْا ّوَكاُنوْا َيْعَتُدوَن 
    يب تعال عن هذه المة الحمدية بأنم خي المم, فقال تعال: }كنتم خي أمة أخرجت للناس{ قال

 البخاري: حدثنا ممد بن يوسف, عن سفيان عن ميسرة, عن أب حازم, عن أب هريرة رضي ال عنه
 }كنتم خي أمة أخرجت للناس{ قال: خي الناس للناس تأتون بم ف السلسل ف أعناقهم حت يدخلوا
 ف السلم, وهكذا قال ابن عباس وماهد وعطية العوف وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس }كنتم خي

 أمة أخرجت للناس{ يعن خي الناس للناس, والعن أنم خي المم وأنفع الناس للناس, ولذا قال
 }تأمرون بالعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون بال{ قال المام أحد: حدثنا أحد بن عبد اللك,

 حدثنا شريك, عن ساك, عن عبد ال بن عمية, عن زوج ُدّرة بنت أب لب, عن درة بنت أب لب
 قالت: قام رجل إل النب صلى ال عليه وسلم وهو على النب, فقال: يا رسول ال أي الناس خي ؟ قال
 »خي الناس أقرؤهم وأتقاهم ل, وآمرهم بالعروف, وأناهم عن النكر, وأوصلهم للرحم« ورواه أحد

 ف مسنده, والنسائي ف سننه, والاكم ف مستدركه, من حديث ساك, عن سعيد بن جبي, عن ابن
 عباس ف قوله تعال: }كنتم خي أمة أخرجت للناس{ قال: هم الذين هاجروا مع رسول ال صلى ال

 عليه وسلم من مكة إل الدينة. والصحيح أن هذه اَلية عامة ف جيع المة كل قرن بسبه, وخي
 قرونم الذين بعث فيهم رسول ال صلى ال عليه وسلم ث الذين يلونم ث الذين يلونم, كما قال ف

اَلية الخرى }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{ أي خيارا }لتكونوا شهداء على الناس{ اَلية.
   وف مسند المام أحد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الاكم من رواية حكيم بن معاوية
 بن حيدة, عن أبيه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أنتم توفون سبعي أمة, أنتم خيها وأنتم
 أكرم على ال عز وجل« وهو حديث مشهور, وقد حسنه الترمذي, ويروى من حديث معاذ بن جبل

 وأب سعيد نوه, وإنا حازت هذه المة قصب السبق إل اليات بنبيها ممد صلوات ال وسلمه عليه,
 فإنه أشرف خلق ال وأكرم الرسل على ال, وبعثه ال بشرع كامل عظيم ل يعطه نب قبله ول رسول

 من الرسل, فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما ل يقوم العمل الكثي من أعمال غيهم
 مقامه, كما قال المام أحد: حدثنا عبد الرحن, حدثنا ابن زهي, عن عبد ال يعن ابن ممد بن عقيل,

 عن ممد بن علي وهو ابن النفية: أنه سع علي بن أب طالب رضي ال عنه يقول: قال رسول ال
 »أعطيت ما ل يعط أحد من النبياء, فقلنا يا رسول ال ما هو ؟ قال »نصرت بالرعب, وأعطيت
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 مفاتيح الرض, وسيت أحد وجعل التراب ل طهورا, وجعلت أمت خي المم« تفرد به أحد من هذا
الوجه, وإسناده حسن.

   وقال المام أحد أيضا: حدثنا أبو العلء السن بن سوار, حدثنا ليث عن معاوية عن أب َحْلَبس يزيد
 بن ميسرة, قال سعت أم الدرداء رضي ال عنها تقول: سعت أبا الدرداء رضي ال عنه يقول: سعت أبا

 القاسم صلى ال عليه وسلم وما سعته يكنيه قبلها ول بعدها يقول »إن ال تعال يقول: يا عيسى إن
 باعث بعدك أمة إن أصابم ما يبون حدوا وشكروا, وإن أصابم ما يكرهون احتسبوا وصبوا, ول

حلم ول علم قال: يا رب كيف هذا لم ول حلم ول علم ؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي«.
   وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههنا, قال المام أحد: حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا السعودي
 حدثنا بكي بن الخنس, عن رجل, عن أب بكر الصديق رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »أعطيت سبعي ألفا يدخلون النة بغي حساب, وجوههم كالقمر ليلة البدر, قلوبم على

 قلب رجل واحد, فاستزدت رب عز وجل فزادن مع كل واحد سبعي ألفا« قال أبو بكر رضي ال
عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي.

   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا عبد ال بن بكر السهمي, حدثنا هشام بن حسان, عن القاسم
 بن مهران, عن موسى بن عبيد, عن ميمون بن مهران, عن عبد الرحن بن أب بكر: أن رسول ال صلى

 ال عليه وسلم قال »إن رب أعطان سبعي ألفا يدخلون النة بغي حساب« فقال عمر, يا رسول ال
 فهل استزدته فقال استزدته فأعطان مع كل رجل سبعي ألفا«. قال عمر: فهل استزدته ؟ قال قد

 استزدته فأعطان هكذا«, وفرج عبد ال بن بكر بي يديه, وقال عبد ال: وبسط باعيه, وحثا عبد ال,
وقال هشام: وهذا من ال ل يدرى ما عدده.

   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا أبو اليمان, حدثنا إساعيل بن عياش, عن ضمضم بن زرعة
 قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بمص, وعليها عبد ال بن قرط الزدي, فلم يعده, فدخل على

 ثوبان رجل من الكلعي عائدا, فقال له ثوبان: أتكتب ؟ قال: نعم, قال: اكتب, فكتب للمي عبد ال
 بن قرط »من ثوبان مول رسول ال صلى ال عليه وسلم, أما بعد فإنه لو كان لوسى وعيسى عليهما

 السلم بضرتك خادم لعدته«, ث طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه ؟ قال: نعم, فانطلق الرجل بكتابه
 فدفعه إل ابن قرط, فلما رآه, قام فزعا, فقال الناس: ما شأنه أحدث أمر ؟ فأتى ثوبان حت دخل عليه

 فعاده وجلس عنده ساعة, ث قام فأخذ ثوبان بردائه, وقال: اجلس حت أحدثك حديثا سعته من رسول
 ال صلى ال عليه وسلم, يقول »ليدخلن النة من أمّتي سبعون ألفا ل حساب عليهم ول عذاب, مع
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 كل ألف سبعون ألفا« تفرد به أحد من هذا الوجه وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حصيون, فهو
حديث صحيح, ول المد والنة.

   )طريق آخر(: قال الطبان: حدثنا عمرو بن إسحاق بن ِزْبريق المصي, حدثنا ممد بن إساعيل يعن
 ابن عياش, حدثن أب, عن ضمضم بن زرعة, عن شريح بن عبيد عن أب أساء الرحب, عن ثوبان رضي
 ال عنه, قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »إن رب عز وجل وعدن من أمت سبعي ألفا

 ل ياسبون,مع كل ألف سبعون ألفا« هذا لعله هو الحفوظ بزيادة أب أساء الرحب بي شريح وبي
ثوبان, وال أعلم.

   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن قتادة, عن السن, عن عمران بن
 حصي, عن ابن مسعود رضي ال عنه, قال أكثرنا الديث عند رسول ال صلى ال عليه وسلم ذات
 ليلة ث غدونا إليه, فقال »عرضت علي النبياء الليلة بأمها, فجعل النب ير ومعه الثلثة, والنب ومعه

 العصابة, والنب ومعه النفر, والنب وليس معه أحد, حت مر علي موسى عليه السلم ومعه َكْبَكَبة من بن
 إسرائيل, فأعجبون فقلت: من هؤلء ؟ فقيل: هذا أخوك موسَى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين

 أمت ؟ فقيل: انظر عن يينك, فنظرت فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال ث قيل ل: انظر عن يسارك.
 فنظرت فإذا الفق قد سد بوجوه الرجال, فقيل ل: أرضيت ؟ فقلت, رضيت يا رب ـ قال ـ فقيل
 ل: إن مع هؤلء سبعي ألفا يدخلون النة بغي حساب« فقال النب صلى ال عليه وسلم: »فداكم أب
 وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعي ألفا فافعلوا, فإن قصرت فكونوا من أهل الظراب, فإن قصرت
 فكونوا من أهل الفق, فإن قد رأيت ث أناسا يتهاوشون« فقام عكاشة بن مصن فقال: يا رسول ال,

 ادع ال أن يعلن منهم, أي من السبعي, فدعا له, فقام رجل آخر فقال: ادع ال يا رسول ال أن
 يعلن منهم, فقال »قد سبقك با عكاشة« قال: ث تدثنا فقلنا: من ترون هؤلء السبعي اللف, قوم

 ولدوا ف السلم ل يشركوا بال شيئا حت ماتوا فبلغ ذلك النب صلى ال عليه وسلم فقال: »هم الذين
 ل يسترقون, ول يكتوون ول يتطيون, وعلى ربم يتوكلون« هكذا رواه أحد بذا السند وهذا

 السياق, ورواه أيضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة بإسناده مثله, وزاد بعد قوله »رضيت يا رب,
 رضيت يا رب, قال: رضيت, قلت: نعم. قال انظر عن يسارك ـ قال ـ فنظرت فإذا الفق قد سد

 بوجوه الرجال, فقال: رضيت ؟ قلت: رضيت« وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به أحد, ول
يرجوه.
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   )حديث آخر( قال أحد بن منيع: حدثنا عبد اللك بن عبد العزيز, حدثنا حاد عن عاصم عن زر, عن
 ابن مسعود رضي ال عنه, قال: قال النب صلى ال عليه وسلم: »عرضت علّي المم بالواسم فراثت

 علّي أمت, ث رأيتهم فأعجبتن كثرتم وهيئتهم, قد ملؤوا السهل والبل, فقال: أرضيت يا ممد ؟
 فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلء سبعي ألفا يدخلون النة بغي حساب وهم الذين ل يسترقون ول
 يكتوون وعلى ربم يتوكلون« فقام عكاشة بن مصن فقال: يا رسول ال ادع ال أن يعلن منهم,

 فقال: »أنت منهم«. فقام رجل آخر فقال: ادع ال أن يعلن منهم, فقال: »سبقك با عكاشة« رواه
الافظ الضياء القدسي, وقال: هذا عندي على شرط مسلم.

   )حديث آخر( قال الطبان: حدثنا ممد بن الذوعي القاضي, حدثنا عقبة بن مكرم, حدثنا ممد بن
 أب عدي عن هشام بن حسان, عن ممد بن سيين, عن عمران بن حصي, قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم: »يدخل النة من أمت سبعون ألفا بغي حساب ول عذاب« قيل: من هم ؟ قال »هم
 الذين ل يكتوون ول يسترقون, ول يتطيون, وعلى ربم يتوكلون« ورواه مسلم من طريق هشام بن

حسان, وعنده ذكر عكاشة.
   )حديث آخر( ثبت ف الصحيحي من رواية الزهري عن سعيد بن السيب أن أبا هريرة حدثه قال:

 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: »يدخل النة من أمت زمرة وهم سبعون ألفا, تضيء
 وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر« فقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن مصن السدي يرفع نرة عليه,

 فقال: يا رسول ال, ادع ال أن يعلن منهم, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »اللهم اجعله منهم«
ث قام رجل من النصار فقال مثله, فقال »سبقك با عكاشة«.

   )حديث آخر( قال أبو القاسم الطبان: حدثنا يي بن عثمان حدثنا سعيد بن أب مري, حدثنا أبو
 غسان عن أب حازم, عن سهل بن سعد أن النب صلى ال عليه وسلم قال: »ليدخلن النة من أمت

 سبعون ألفا ـ أو سبعمائة ألف ـ آخذ بعضهم ببعض حت يدخل أولم وآخرهم النة, ووجوههم
 على صورة القمر ليلة البدر« أخرجه البخاري ومسلم جيعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أب حازم عن

ابيه عن سهل به.
   )حديث آخر( قال مسلم بن الجاج ف صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور, حدثنا هشيم, أنبأنا

 حصي بن عبد الرحن, قال: كنت عند سعيد بن جبي فقال, أيكم رأى الكوكب الذي انقض
 البارحة ؟ قلت: أنا, ث قلت: أما إن ل أكن ف صلة, ولكن لدغت, قال: فما صنعت ؟ قلت:

 استرقيت. قال: فما حلك على ذلك ؟ قلت: حديث حدثناه الشعب. قال: وما حدثكم الشعب ؟ قلت:
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 حدثنا عن بريدة بن الصيب السلمي أنه قال »ل رقية إل من عي أو حة«, قال: قد أحسن من انتهى
 إل ما سع, ولكن حدثنا ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: »عرضت علّي المم فرأيت

 النب ومعه الرهيط, والنب ومعه الرجل والرجلن, والنب وليس معه أحد, إذ رفع ل سواد عظيم فظننت
 أنم أمت, فقيل ل: هذا موسى وقومه, ولكن انظر إل الفق, فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل ل: انظر
 إل الفق اَلخر, فإذا سواد عظيم, فقيل ل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون النة بغي حساب

 ول عذاب, ث نض فدخل منله, فخاض الناس ف أولئك الذين يدخلون النة بغي حساب ول عذاب,
 فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول ال صلى ال عليه وسلم, وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا
 ف السلم فلم يشركوا بال شيئا, وذكروا أشياء, فخرج عليهم رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال

 »ما الذي توضون فيه ؟« فأخبوه, فقال »هم الذين ل يرقون ول يسترقون, ول يتطيون, وعلى ربم
 يتوكلون« فقام عكاشة بن مصن فقال: ادع ال أن يعلن منهم. »قال: أنت منهم«, ث قام رجل آخر

 فقال: ادع ال أن يعلن منهم, قال »سبقك با عكاشة« وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن
هشيم, وليس عنده: ل يرقون.

   )حديث آخر( قال أحد: حدثنا روح بن عبادة, حدثنا ابن جريج, أخبن أبو الزبي أنه سع جابر بن
 عبد ال قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم, فذكر حديثا, وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم

 كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ل ياسبون, ث الذين يلونم كأضوأ نم ف السماء« ث كذلك, وذكر
بقيته, رواه مسلم من حديث روح, غي أنه ل يذكر النب صلى ال عليه وسلم.

   )حديث آخر( قال الافظ أبو بكر بن أب عاصم ف كتاب السنن له: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة,
 حدثنا إساعيل بن عياش عن ممد بن زياد, سعت أبا أمامة الباهلي يقول: سعت رسول ال صلى ال

 عليه وسلم يقول »وعدن رب أن يدخل النة من أمت سبعي ألفا, مع كل ألف سبعون ألفا ل حساب
 عليهم ول عذاب, وثلث حثيات من حثيات رب عز وجل« وكذا رواه الطبان من طريق هشام بن

عمار عن إساعيل بن عياش به, وهذا إسناد جيد.
   )طريق أخرى( عن أب أمامة. قال ابن أب عاصم, حدثنا دحيم, حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن

 عمرو, عن سليم بن عامر, عن أب اليمان اَلْوزن واسه عامر بن عبد ال بن ُلَحّي, عن أب أمامة عن
 رسول ال, قال: »إن اللهوعدن أن يدخل النة من أمت سبعي ألفا بغي حساب« فقال يزيد بن

 الخنس: وال ما أولئك ف أمتك يا رسول ال إل مثل الذباب الصهب ف الذباب, قال رسول ال
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 صلى ال عليه وسلم »فإن ال وعدن سبعي ألفا, مع كل ألف سبعون ألفا وزادن ثلث حثيات«,
وهذا أيضا إسناد حسن,

   )حديث آخر( قال أبو القاسم الطبان: حدثنا أحد بن خليد, حدثنا أبو توبة, حدثنا معاوية بن سلم
 عن زيد بن سلم أنه سع أبا سلم يقول: حدثن عامر بن زيد البكال أنه سع عتبة بن عبد السلمي

 رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن رب عز وجل وعدن أن يدخل النة من
 أمت سبعي ألفا بغي حساب, ث يشفع كل ألف لسبعي ألفا, ث يثي رب عز وجل بكفيه ثلث

 حثيات« فكب عمر وقال: إن السبعي الول يشفعهم ال ف آبائهم وأبنائهم وعشائرهم, وأرجو أن
 يعلن ال ف إحدى الثيات الواخر, قال الافظ الضياء أبو عبد ال القدسي ف كتابه صفة النة: ل

أعلم لذا السناد علة, وال أعلم.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثن يي بن سعيد, حدثنا هشام يعن الدستوائي, حدثنا يي بن
 أب كثي عن هلل بن أب ميمونة, حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الهن حدثه, قال: أقبلنا مع رسول
 ال صلى ال عليه وسلم حت إذا كنا بالكديد أو قال: بقديد فذكر حديثا وفيه ث قال »وعدن رب عز

 وجل أن يدخل النة من أمت سبعي ألفا بغي حساب, وإن لرجو أن ل يدخلوها حت تبوؤوا أنتم
ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن ف النة« قال الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم.

   )حديث آخر( قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة, عن النضر بن أنس, عن أنس, قال: قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم: »إن ال وعدن أن يدخل النة من أمت أربعمائة ألف«. قال أبو بكر رضي ال

 عنه: زدنا يا رسول ال. قال: »وال هكذا«. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر, فقال أبو بكر: دعن وما
 عليك أن يدخلنا ال النة كلنا, فقال عمر: إن شاء ال أدخل خلقه النة بكف واحد, فقال النب صلى

 ال عليه وسلم »صدق عمر« هذا الديث بذا السناد تفرد به عبد الرزاق. قاله الضياء وقد رواه الافظ
 أبو نعيم الصبهان, قال: حدثنا ممد بن أحد بن ملد, حدثنا إبراهيم بن اليثم البلدي, حدثنا سليمان

 بن حرب, حدثنا أبو هلل عن قتادة, عن أنس, عن النب صلى ال عليه وسلم قال: »وعدن رب أن
 يدخل النة من أمت مائة ألف« فقال أبو بكر: يا رسول ال, زدنا. قال: »وهكذا وأشار سليمان بن

 حرب بيده كذلك, قلت: يا رسول ال, زدنا فقال عمر: إن ال قادر أن يدخل الناس النة بفنة
 واحدة, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »صدق عمر«, هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو

هلل اسه ممد بن سليم الراسب بصري.

645



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

   )طريق آخر( عن أنس. قال الافظ أبو يعلى: حدثنا ممد بن أب بكر, حدثنا عبد القاهر بن السري
 السلمي, حدثنا حيد عن أنس, عن النب صلى ال عليه وسلم قال »يدخل النة من أمت سبعون ألفا«

 قالوا: زدنا يا رسول ال. قال: »لكل رجل سبعون ألفا«. قالوا: زدنا, وكان على كثيب, فقال
 »هكذا« وحثا بيده, قالوا: يا رسول ال أبعد ال من دخل النار بعد هذا, وهذا إسناد جيد, ورجاله

كلهم ثقات, ما عدا عبد القاهر بن السري, وقد سئل عنه ابن معي فقال: صال.
   )حديث آخر( روى الطبان من حديث قتادة عن أب بكر بن أنس, عن أب بكر بن عمي, عن أبيه أن

 النب صلى ال عليه وسلم, قال: »إن ال وعدن أن يدخل من أمت ثلثمائة ألف النة« فقال عمي: يا
 رسول ال, زدنا, فقال: هكذا, بيده, فقال عمي: يا رسول ال, زدنا فقال عمر: حسبك إن ال إن شاء

أدخل الناس النة بفنة أو بثية واحدة, فقال نب ال صلى ال عليه وسلم »صدق عمر«.
   )حديث آخر( قال الطبان: حدثنا أحد بن خليد, حدثنا أبو توبة, حدثنا معاوية بن سلم عن زيد بن

 سلم أنه سع أبا سلم يقول: حدثن عبد ال بن عامر أن قيسا الكندي حدثه أن أبا سعيد الناري
 حدثه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: »إن رب وعدن أن يدخل النة من أمت سبعي ألفا بغي
 حساب, ويشفع كل ألف لسبعي ألفا, ث يثي رب ثلث حثيات بكفيه«. كذا قال قيس, فقلت لب

 سعيد: آنت سعت هذا من رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟ قال: نعم بأذن, ووعاه قلب, قال أبو
 سعيد: فقال يعن رسول ال صلى ال عليه وسلم: »وذلك إن شاء ال عز وجل يستوعب مهاجري أمت
 ويوف ال بقيته من أعرابنا« وقد روى هذا الديث ممد بن سهل بن عسكر عن أب توبة الربيع بن نافع

 بإسناده مثله, وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول ال صلى ال عليه وسلم, فبلغ أربعمائة
ألف ألف وتسعي ألف ألف.

   )حديث آخر( قال أبو القاسم الطبان: حدثنا هاشم بن مرثد الطبان, حدثنا ممد بن إساعيل بن
 عياش, حدثن أب, حدثن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد, عن أب مالك قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم: »أما والذي نفس ممد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إل النة مثل الليل السود
 زمرة جيعها َيْخِبطون الرض, تقول اللئكة: ل جاء مع ممد أكثر ما جاء مع النبياء ؟« وهذا إسناد

حسن.
   )نوع آخر( ـ من الحاديث الدلة على فضيلة هذه المة وشرفها وكرامتها على ال عز وجل, وأنا

 خي المم ف الدينا واَلخرة, قال المام أحد: حدثنا يي بن سعيد, حدثنا ابن جريج, أخبن أبو الزبي
 عن جابر أنه سع النب صلى ال عليه وسلم يقول: »إن لرجو أن يكون من يتبعن من أمت يوم القيامة
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 ربع النة« قال: فكبنا, ث قال: »أرجو أن يكونوا ثلث الناس« قال: فكبنا, ث قال: »أرجو أن تكونوا
 الشطر«, وهكذا رواه عن روح عن ابن جريج به, وهو على شرط مسلم. وثبت ف الصحيحي من
 حديث أب إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون, عن عبد ال بن مسعود, قال: قال لنا رسول ال

 صلى ال عليه وسلم: »أما ترضون أن تكونوا ربع أهل النة ؟« فكبنا, ث قال »أما ترضون أن تكونوا
ثلث أهل النة ؟« فكبنا, ث قال »إن لرجو أن تكونوا شطر أهل النة«.

   )طريق أخرى( عن ابن مسعود. قال الطبان: حدثنا أحد بن القاسم بن مساور, حدثنا عفان بن
 مسلم, حدثنا عبد الواحد بن زياد, حدثن الارث بن َحِصية, حدثن القاسم بن عبد الرحن عن أبيه,
 عن عبد ال بن مسعود, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »كيف أنتم وربع النة لكم ولسائر

 الناس ثلثة أرباعها ؟« قالوا: ال ورسوله أعلم. قال: »كيف أنتم وثلثها ؟« قالوا: ذاك أكثر, قال:
 »كيف أنتم والشطر لكم ؟« قالوا: ذاك أكثر, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أهل النة

عشرون ومائة صف, لكم منها ثانون صفا« قال الطبان: تفرد به الارث بن َحِصية.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا عبد العزيز بن مسلم, حدثنا ضرار بن
 مرة أبو سنان الشيبان عن مارب بن ِدثار, عن ابن بريدة, عن أبيه, أن النب صلى ال عليه وسلم قال

 »أهل النة عشرون ومائة صف, هذه المة من ذلك ثانون صفا« وكذا رواه عن عفان عن عبد العزيز
 به, وأخرجه الترمذي من حديث أب سنان به, وقال: هذا حديث حسن, ورواه ابن ماجه من حديث

سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد, عن سليمان بن بريدة, عن أبيه به.
   )حديث آخر( ـ روى الطبان من حديث سليمان بن عبد الرحن الدمشقي: حدثنا خالد بن يزيد

 البجلي, حدثنا سليمان بن علي بن عبد ال بن عباس عن أبيه, عن جده عن النب صلى ال عليه وسلم,
 قال: »أهل النة عشرون ومائة صف, ثانون منها من أمت« تفرد به خالد بن يزيد البجلي, وقد تكلم

فيه ابن عدي.
   )حديث آخر( قال الطبان: حدثنا عبد ال بن أحد بن حنبل, حدثنا موسى بن غيلن, حدثنا هاشم

 بن ملد, حدثنا عبد ال بن البارك عن سفيان, عن أب عمرو, عن أبيه عن أب هريرة, قال: لا نزلت
 }ثلة من الولي وثلة من اَلخرين{ قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أنتم ربع أهل النة, أنتم ثلث

أهل النة, أنتم نصف أهل النة, أنتم ثلثا أهل النة«.
   وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاوس, عن أبيه, عن أب هريرة رضي ال عنه, عن النب صلى

 ال عليه وسلم, قال »نن اَلخرون الولون يوم القيامة, نن أول الناس دخوًل النة, بيد أنم أوتوا
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 الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, فهدانا ال لا اختلفوا فيه من الق, فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه,
 الناُس لنا فيه تبع, غدا لليهود للنصارى بعد غد« رواه البخاري ومسلم من حديث عبد ال بن طاوس

 عن أبيه, عن أب هريرة رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم, مرفوعا بنحوه, ورواه مسلم أيضا
 من طريق العمش عن أب صال عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »نن اَلخروة

الولون يوم القيامة, ونن أول من يدخل النة« وذكر تام الديث.
   )حديث آخر( ـ روى الدارقطن ف الفراد من حديث عبد ال بن ممد بن عقيل عن الزهري, عن

 سعيد بن السيب, عن عمر بن الطاب رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم قال »إن النة
 حرمت على النبياء كلهم حت أدخلها, وحرمت على المم حت تدخلها أمت«, ث قال: انفرد به ابن
 عقيل عن الزهري, ول يرو عنه سواه, وتفرد به زهي بن ممد عن ابن عقيل, وتفرد به عمرو بن أب

 سلمة عن زهي. وقد رواه أبو أحد بن عدي الافظ, فقال: حدثنا أحد بن السي بن إسحاق, حدثنا
 أبو بكر العي ممد بن أب َعّتاب, حدثنا أبو حفص التنيسي ـ يعن عمرو بن أب سلمة ـ حدثنا

 صدقة الدمشقي عن زهي بن ممد, عن عبد ال بن ممد بن عقيل عن الزهري. ورواه الثعلب: حدثنا
 أبو العباس الخلدي أنبانا أبو نعيم عبد اللك بن ممد, أنبانا أحد بن عيسى التنيسي, حدثنا عمرو بن

أب سلمة, حدثنا صدقة بن عبد ال عن زهي بن ممد عن ابن عقيل به.
   فهذه الحاديث ف معن قوله تعال: }كنتم خي أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن

 النكر وتؤمنون بال{ فمن اتصف من هذه المة بذه الصفات دخل معهم ف هذا الثناء عليهم والدح,
 كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الطاب رضي ال عنه ف حجة حجها, رأى من الناس سرعة, فقرأ

 هذه اَلية }كنتم خي أمة أخرجت للناس{ ث قال: من سره أن يكون من تلك المة, فليؤد شرط ال
 فيها, رواه ابن جرير, ومن ل يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم ال بقوله تعال: }كانوا ل
 يتناهون عن منكر فعلوه{ اَلية, ولذا لا مدح تعال هذه المة على هذه الصفات, شرع ف ذم أهل
 الكتاب وتأنيبهم, فقال تعال: }ولو آمن أهل الكتاب{ أي با أنزل على ممد صلى ال عليه وسلم

 }لكان خيا لم, منهم الؤمنون وأكثرهم الفاسقون{ أي قليل منهم من يؤمن با ل وما أنزل إليكم وما
أنزل إليهم, وأكثرهم على الضللة والكفر والفسق والعصيان.

   ث قال تعال مبا عباده الؤمني ومبشرا لم أن النصر والظفر لم على أهل الكتاب الكفرة اللحدين,
 فقال تعال: }لن يضروكم إل أذى وِإن يقاتلوكم يولوكم الدبار ث ل ينصرون{ وهكذا وقع, فإنم

 يوم خيب أذلم ال وأرغم أنوفهم, وكذلك من قبلهم من يهود الدينة بن قينقاع وبن النضي وبن قريظة
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 كلهم أذلم ال, وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة ف غي ما موطن, وسلبوهم ملك الشام أبد
 اَلبدين ودهر الداهرين, ول تزال عصابة السلم قائمة بالشام حت ينل عيسى ابن مري وهم كذلك,

 ويكم بلة السلم وشرع ممد عليه أفضل الصلة والسلم, فيكسر الصليب ويقتل النير ويضع
 الزية, ول يقبل إل السلم. ث قال تعال: }ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إل ببل من ال وحبل من
 الناس{ أي ألزمهم ال الذلة والصغار أينما كانوا فل يأمنون }إل ببل من ال{ أي بذمة من ال, وهو
 عقد الذمة لم وضرب الزية عليهم وإلزامهم أحكام اللة }وحبل من الناس{ أي أمان منهم لم, كما
 ف الهادن والعاَهد والسي إذا أمنه واحد من السلمي, ولو امرأة, وكذا عبد على أحد قول العلماء,
 قال ابن عباس }إل ببل من ال وحبل من الناس{ أي بعهد من ال وعهد من الناس وكذا قال ماهد
 وعكرمة وعطاء والضحاك والسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله }وباؤوا بغضب من ال{

 أي ألزموا فالتزموا بغضب من ال وهم يستحقونه }وضربت عليهم السكنة{ أي ألزموها قدرا وشرعا.
 ولذا قال }ذلك بأنم كانوا يكفرون بآيات ال ويقتلون النبياء بغي حق{ أي وإنا حلهم على ذلك

 الكب والبغي والسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والسكنة أبدا متصًل بذل اَلخرة, ث قال تعال:
 }ذلك با عصوا وكانوا يعتدون{ أي إنا حلهم على الكفر بآيات ال وقتل رسل ال, وقيضوا لذلك ـ

 أنم كانوا يكثرون العصيان لوامر ال عز وجل والغشيان لعاصي ال, والعتداء ف شرع ال, فعياذا
 بال من ذلك, وال عز وجل الستعان. قال ابن أب حات: حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا أبو داود
 الطيالسي, حدثنا شعبة, عن سليمان العمش, عن إبراهيم, عن أب معمر الزدي, عن عبد ال بن
 مسعود رضي ال عنه, قال: كانت بنو إسرائيل تقتل ف اليوم ثلثمائة نب, ث يقوم سوق بقلهم آخر

النهار.(

 ** َلْيُسوْا َسَوآًء ّمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأّمٌة َقآِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت الّلِه آَنآَء الّلْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن *  ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه
 َواْلَيْوِم اَلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُأْوَلـِئَك ِمَن الّصاِلِحَي
 *  َوَما َيْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفروُه َوالّلُه َعِليٌم ِباْلُمّتِقَي *  ِإّن اّلِذيَن َكَفُروْا َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوَل
 َأْوَلُدُهْم ّمَن الّلِه َشْيئا َوُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن *  َمَثُل َما ُيْنِفُقوَن ِفي ِهـِذِه اْلَحَياِة

 الّدْنَيا َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصّر َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُمَوْا َأْنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم الّلُه َوَلـِكْن َأْنُفَسُهْم
َيْظِلُموَن 
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    قال ابن أب نيح: زعم السن بن يزيد العجلي, عن ابن مسعود ف قوله تعال: }ليسوا سواء من أهل
 الكتاب أمة قائمة{ قال: ل يستوي أهل الكتاب وأمة ممد صلى ال عليه وسلم, وهكذا قال السدي.

 ويؤيد هذا القول الديث الذي رواه المام أحد بن حنبل ف مسنده: حدثنا أبو النضر وحسن بن
 موسى, قال: حدثنا شيبان عن عاصم, عن زر, عن ابن مسعود قال: أخر رسول ال صلى ال عليه

 وسلم صلة العشاء, ث خرج إل السجد, فإذا الناس ينتظرون الصلة, فقال »أما إنه ليس من أهل هذه
 الديان أحد يذكر ال هذه الساعة غيكم« قال: فنلت هذه اَليات }ليسوا سواء من أهل الكتاب ـ
 إل قوله ـ وال عليم بالتقي{ والشهور عند كثي من الفسرين كما ذكره ممد بن إسحاق وغيه,
 ورواه العوف عن ابن عباس ـ أن هذه اَليات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب, كعبد ال بن

 سلم وأسد بن عبيد وثعلبة بن َسْعَية وأسيد بن َسْعَية وغيهم, أي ل يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من
 أهل الكتاب, وهؤلء الذين أسلموا, ولذا قال تعال: }ليسوا سواء{ أي ليسوا كلهم على حد سواء,
 بل منهم الؤمن ومنهم الجرم, ولذا قال تعال: }من أهل الكتاب أمة قائمة{ أي قائمة بأمر ال مطيعة

 لشرعه, متبعة نب ال , فهي قائمة, يعن مستقيمة }يتلون آيات ال آناء الليل وهم يسجدون{ أي
 يقومون الليل ويكثرون التهجد, ويتلون القرآن ف صلواتم }يؤمنون بال واليوم اَلخر ويأمرون

 بالعروف وينهون عن النكر ويسارعون ف اليات وأولئك من الصالي{ وهؤلء هم الذكورون ف
 آخر السورة }وإن من أهل الكتاب لن يؤمن بال وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعي ل{ اَلية,

 ولذا قال تعال ههنا }وما يفعلوا من خي فلن يكفروه{ اي ل يضيع عند ال, بل يزيهم به أوفر الزاء
 }وال عليم بالتقي{ أي ل يفى عليه عمل عامل, ول يضيع لديه أجر من أحسن عمًل. ث قال تعال

 مبا عن الكفرة الشركي بأنه }لن تغن عنهم أموالم ول أولدهم من ال شيئا{ أي ل يرد عنهم بأس
 ال ول عذابه إذا أراده بم }وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ ث ضرب مثًل لا ينفقه الكفار ف

 هذه الدار, قاله ماهد والسن والسدي, فقال تعال: }مثل ما ينفقون ف هذه الياة الدنيا كمثل ريح
 فيها صر{ أي برد شديد, قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبي والسن وقتادة والضحاك والربيع بن
 أنس وغيهم. وقال عطاء: برد وجليد, وعن ابن عباس أيضا وماهد }فيها صر{ أي نار وهو يرجع إل

 الول, فإن البد الشديد ول سيما الليد يرق الزروع والثمار, كما يرق الشيء بالنار }أصابت
 حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته{ أي فأحرقته, يعن بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه
 أو حصاده, فدمرته وأعدمت ما فيه من ثر أو زرع, فذهبت به وأفسدته, فعدمه صاحبه أحوج ما كان
 إليه. فكذلك الكفار يحق ال ثواب أعمالم ف هذه الدنيا وثرتا, كما أذهب ثرة هذا الرث بذنوب
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 صاحبه. وكذلك هؤلء بنوها على غي أصل وعلى غي أساس }وما ظلمهم ال ولكن أنفسهم
يظلمون{.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َل َتّتِخُذوْا ِبَطاَنًة ّمن ُدوِنُكْم َل َيْأُلوَنُكْم َخَباًل َوّدوْا َما َعِنّتْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضآُء ِمْن
 َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر َقْد َبّيّنا َلُكُم اَلَياِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن *  َهآَأْنُتْم ُأْولِء ُتِحّبوَنُهْم َوَل
 ُيِحّبوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب ُكّلِه َوِإَذا َلُقوُكْم َقاُلَوْا آَمّنا َوِإَذا َخَلْوْا َعّضوْا َعَلْيُكُم الَناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل

 ُموُتوْا ِبَغْيِظُكْم ِإّن الّلَه َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر *  ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسّيَئٌة َيْفَرُحوْا ِبَها
َوِإن َتْصِبُروْا َوَتّتُقوْا َل َيُضّرُكْم َكْيُدُهْم َشْيئا ِإّن الّلَه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط 

    يقول تبارك وتعال ناهيا عباده الؤمني عن اتاذ النافقي بطانة, أي يطلعونم على سرائرهم وما
 يضمرونه لعدائهم, والنافقون بهدهم وطاقتهم, ل يألون الؤمني خباًل, أي يسعون ف مالفتهم وما

 يضرهم بكل مكن, وبا يستطيعون من الكر والديعة, ويوّدون ما يعنت الؤمني ويرجهم ويشق
 عليهم, وقوله تعال: }ل تتخذوا بطانة من دونكم{ أي من غيكم من أهل الديان, وبطانة الرجل هم

 خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيها, من حديث جاعة
 منهم يونس ويي بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أب عتيق عن الزهري, عن أب سلمة, عن أب سعيد

 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »ما بعث ال من نب ول استخلف من خليفة إل كانت له
 بطانتان: بطانة تأمره بالي وتّضه عليه, وبطانة تأمره بالسوء وتضه عليه, والعصوم من عصم ال«,

 وقد رواه الوزاعي ومعاوية بن سلم عن الزهري, عن أب سلمة, عن أب هريرة مرفوعا بنحوه, فيحتمل
 أنه عند الزهري عن أب سلمة عنهما وأخرجه النسائي عن الزهري أيضا, وعلقه البخاري ف صحيحه
 فقال: وقال عبيد ال بن أب جعفر عن صفوان بن سليم عن أب سلمة عن أب أيوب النصاري فذكره
 فيحتمل أنه عند أب سلمة عن ثلثة من الصحابة, وال أعلم. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا أبو

 أيوب ممد بن الوزان, حدثنا عيسى بن يونس عن أب حيان التيمي, عن أب الزنباع, عن ابن أب
 الدهقانة, قال: قيل لعمر بن الطاب رضي ال عنه: إن ههنا غلما من أهل الية حافظ كاتب, فلو
 اتذته كاتبا, فقال: قد اتذت إذا بطانة من دون الؤمني. ففي هذا الثر مع هذه اَلية دليل على أن
 أهل الذمة ل يوز استعمالم ف الكتابة الت فيها استطالة على السلمي وإطلع على دواخل أمورهم

 الت يشى أن يفشوها إل العداء من أهل الرب, ولذا قال تعال: }ل يألونكم خباًل وّدوا ما عنتم{,
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 وقد قال الافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل, حدثنا هشيم, حدثنا العوام عن الزهر بن راشد,
 قال: كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بديث ل يدرون ما هو, أتوا السن يعن البصري, فيفسره لم,

 قال: فحدث ذات يوم عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال »ل تستضيئوا بنار الشركي, ول تنقشوا
 ف خواتيمكم عربيا« فلم يدروا ما هو, فأتوا السن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال »ل تستضيئوا بنار الشركي, ول تنقشوا ف خواتيمكم عربيا« فقال السن: أما قوله

 »ل تنقشوا ف خواتيمكم عربيا«: ممد صلى ال عليه وسلم, وأما قوله »ل تستضيئوا بنار الشركي«
 يقول: ل تستشيوا الشركي ف أموركم. ث قال السن: تصديق ذلك ف كتاب ال }يا أيها الذين

 آمنوا ل تتخذوا بطانة من دونكم{ هكذا رواه الافظ أبو يعلى رحه ال تعال, وقد رواه النسائي عن
 ماهد بن موسى, عن هشيم, ورواه المام أحد عن هشيم بإسناده مثله ف غي ذكر تفسي السن

 البصري, وهذا التفسي فيه نظر ومعناه ظاهر »ل تنقشوا ف خواتيمكم عربيا« أي بط عرب, لئل يشابه
 نقس خات النب صلى ال عليه وسلم, فإنه كان نقشه ممد رسول ال, ولذا جاء ف الديث الصحيح
 أنه نى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الستضاءة بنار الشركي, فمعناه ل تقاربوهم ف النازل بيث

 تكونون معهم ف بلدهم, بل تباعدوا منهم, وهاجروا من بلدهم, ولذا روى أبو داود »ل تتراءى
 ناراها« وف الديث اَلخر »من جامع الشرك أو سكن معه فهو مثله« فحمل الديث على ما قاله

السن رحه ال, والستشهاد عليه باَلية فيه نظر, وال أعلم.
   ث قال تعال: }قد بدت البغضاء من أفواههم وما تفي صدورهم أكب{ أي قد لح على صفحات
 وجوههم, وفلتات ألسنتهم من العداوة, مع ما هم مشتملون عليه ف صدورهم من البغضاء للسلم

 وأهله, ما ل يفى مثله على لبيب عاقل, ولذا قال تعال: }قد بينا لكم اَليات إن كنتم تعقلون{ وقوله
 تعال: }هاأنتم أولء تبونم ول يبونكم{ أي أنتم أيها الؤمنون تبون النافقي با يظهرونه لكم من
 اليان فتحبونم على ذلك, وهم ل يبونكم ل باطنا ول ظاهرا, }وتؤمنون بالكتاب كله{ أي ليس

 عندكم ف شيء منه شك ول ريب, وهم عندهم الشك والريب والية. وقال ممد بن إسحاق:
 حدثن ممد بن أب ممد, عن عكرمة أو سعيد بن جبي, عن ابن عباس }وتؤمنون بالكتاب كله{ أي

 بكتابكم وكتابم وبا مضى من الكتب قبل ذلك, وهم يكفرون بكتابكم, فأنتم أحق بالبغضاء لم منهم
 لكم, رواه ابن جرير, }وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم النامل من الغيظ{ والنامل

أطراف الصابع, قاله قتادة. وقال الشاعر:
 َأَوّد كما ما َبّل حلقي ريقتيوما حلت كفاي أنلي العشرا
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   وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: النامل الصابع, وهذا شأن النافقي يظهرون للمؤمني
 اليان والودة, وهم ف الباطن بلف ذلك من كل وجه, كما قال تعال: }وإذا خلوا عضوا عليكم
 النامل من الغيظ{ وذلك أشد الغيظ والنق. قال ال تعال: }قل موتوا بغيظكم إن ال عليم بذات

 الصدور{ أي مهما كنتم تسدون عليه الؤمني ويغيظكم ذلك منهم, فاعلموا أن ال متم نعمته على
 عباده الؤمني ومكمل دينه, ومعل كلمته ومظهر دينه, فموتوا أنتم بغيظكم }إن ال عليم بذات

 الصدور{ أي هو عليم با تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والسد والغّل للمؤمني,
 وهو مازيكم عليه ف الدنيا بأن يريكم خلف ما تؤّملون, وف اَلخرة بالعذاب الشديد ف النار الت أنتم
 خالدون فيها ل ميد لكم عنها, ول خروج لكم منها. ث قال تعال: }إن تسسكم حسنة تسؤهم وإن

 تصبكم سيئة يفرحوا با{ وهذه الال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمني, وهو أنه إذا أصاب الؤمني
 خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم, ساء ذلك النافقي, وإن أصاب السلمي سنة أي جدب أو

 أديل عليهم العداء, لا ل تعال ف ذلك من الكمة ـ كما جرى يوم ُأحد ـ فرح النافقون بذلك,
 قال ال تعال ماطبا للمؤمني }وإن تصبوا وتتقوا ل يضركم كيدهم شيئا{ اَلية, يرشدهم تعال إل

 السلمة من شر الشرار وكيد الفجار باستعمال الصب والتقوى والتوكل على ال الذي هو ميط
 بأعدائهم, فل حول ول قوة لم إل به. وهو الذي ما شاء كان, وما ل يشأ ل يكن, ول يقع ف الوجود

شيء إل بتقديره ومشيئته, ومن توكل عليه كفاه.
   ث شرع تعال ف ذكر قصة أحد وما كان فيها من الختبار لعباده الؤمني. والتمييز بي الؤمني

والنافقي وبيان صب الصابرين فقال تعال:(

 ** َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك ُتَبّوىُء اْلُمْؤِمِنَي َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم *  ِإْذ َهّمْت ّطآِئَفَتاِن ِمنُكْم َأن
 َتْفَشَل َوالّلُه َوِلّيُهَما َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوّكِل اْلُمْؤِمُنوَن *  َوَلَقْد َنَصَرُكُم الّلُه ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذّلٌة َفاّتُقوْا الّلَه َلَعّلُكْم

َتْشُكُروَن 
    الراد بذه الوقعة يوم أحد عند المهور, قاله ابن عباس والسن وقتادة والسدي وغي واحد. وعن
 السن البصري: الراد بذلك يوم الحزاب. رواه ابن جرير, وهو غريب ل يعول عليه. وكانت وقعة

 أحد يوم السبت من شوال سنة ثلث من الجرة. قال قتادة: لحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال
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 عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال, فال أعلم, وكان سببها أن الشركي حي قتل من قتل من
 أشرافهم يوم بدر وسلمت العي با فيها من التجارة الت كانت مع أب سفيان فلما رجع َقَفُلُهم إل مكة

 قال أبناء من قتل, ورؤساء من بقي لب سفيان: أرصد هذه الموال لقتال ممد فأنفقوها ف ذلك,
 فجمعوا الموع والحابيش, وأقبلوا ف نو من ثلثة آلف حت نزلوا قريبا من أحد تلقاء الدينة, فصلى
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم المعة, فلما فرغ منها صلى على رجل من بن النجار يقال له مالك

  فأشار عبد¹بن عمرو, واستشار رسول ال صلى ال عليه وسلم الناس »أيرج إليهم أم يكث بالدينة«
 ال بن أب بالقام بالدينة, فإن أقاموا أقاموا بشر مبس, وإن دخلوها قاتلهم الرجال ف وجوههم,

 ورماهم النساء والصبيان بالجارة من فوقهم, وإن رجعوا رجعوا خائبي وأشار آخرون من الصحابة
 من ل يشهد بدرا بالروج إليهم, فدخل رسول ال صلى ال عليه وسلم فلبس لمته وخرج عليهم,

 وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقالوا: يا رسول ال إن شئت
 أن نكث, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما ينبغي لنب إذا لبس لمته أن يرجع حت يكم ال
 له« فسار صلى ال عليه وسلم ف ألف من أصحابه, فلما كانوا بالشوط, رجع عبد ال بن أب ف ثلث

 اليش مغضبا لكونه ل يرجع إل قوله, وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتاًل لتبعناكم, ولكنا ل
 نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول ال صلى ال عليه وسلم سائرا حت نزل الشعب من أحد ف عدوة

 الوادي. وجعل ظهره وعسكره إل أحد, وقال »ل يقاتلن أحد حت نأمره بالقتال«. وتيأ رسول ال
 صلى ال عليه وسلم للقتال وهو ف سبعمائة من أصحابه. وأمر على الرماة عبد ال بن جبي أخا بن

 عمرو بن عوف. والرماة يومئذ خسون رجًل, فقال لم »انضحوا اليل عنا ول نؤتي من قبلكم
 والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا, وإن رأيتمونا تطفنا الطي فل تبحوا مكانكم« وظاهر

 رسول ال صلى ال عليه وسلم بي درعي, وأعطى اللواء مصعب بن عمي أخا بن عبد الدار. وأجاز
 رسول ال صلى ال عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين حت أمضاهم يوم الندق بعد هذا
 اليوم بقريب من سنتي, وتعّبأت قريش وهم ثلثة آلف, ومعهم مائتا فرس قد جنبوها, فجعلوا على

 ميمنة اليل خالد بن الوليد, وعلى اليسرة عكرمة بن أب جهل, ودفعوا اللواء إل بن عبد الدار, ث كان
 بي الفريقي ما سيأت تفصيله ف مواضعه عند هذه اَليات, إن شاء ال تعال, ولذا قال تعال: }وإذ
 غدوت من أهلك تبوىء الؤمني مقاعد للقتال{ أي تنلم منازلم, وتعلهم ميمنة وميسرة وحيث

أمرتم }وال سيع عليم{ أي سيع لا تقولون, عليم بضمائركم.
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   وقد أورد ابن جرير ههنا سؤاًل حاصله: كيف تقولون إن النب صلى ال عليه وسلم سار إل أحد يوم
 المعة بعد الصلة وقد قال ال تعال: }وإذ غدوت من أهلك تبوىء الؤمني مقاعد للقتال{ اَلية ؟ ث

 كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنا كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعال: }إذ هت
 طائفتان منكم أن تفشل{ اَلية, قال البخاري: حدثنا علي بن عبد ال, حدثنا سفيان, قال: قال عمرو:
 سعت جابر بن عبد ال يقول: فينا نزلت }إذ هت طائفتان منكم أن تفشل{ اَلية, قال: نن الطائفتان

 بنو حارثة وبنو سلمة. وما نب ـ وقال سفيان مرة ـ وما يسرن أنا ل تنل لقوله تعال: }وال
 وليهما{ وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غي واحد من السلف: إنم بنو

 حارثة وبنو سلمة. وقوله تعال: }ولقد نصركم ال ببدر{ أي يوم بدر, وكان يوم المعة وافق السابع
 عشر من شهر رمضان من سنة اثنتي من الجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز ال فيه السلم وأهله, ودمغ
 فيه الشرك, وخرب مله وحزبه هذا مع قلة عدد السليمن يومئذ, فإنم كانوا ثلثمائة وثلثة عشر رجًل,

 فيهم فرسان وسبعون بعيا, والباقون مشاة ليس معهم من العدد جيع ما يتاجون إليه. وكان العدو
 يومئذ ما بي التسعمائة إل اللف ف سوابغ الديد والبيض والعدة الكاملة واليول السومة واللي

 الزائد, فأعز ال رسوله وأظهر وحيه وتنيله, وبيض وجه النب وقبيله, وأخزى الشيطان وجيله, ولذا
 قال تعال متنا على عباده الؤمني وحزبه التقي }ولقد نصركم ال ببدر وأنتم أذلة{ أي قليل عددكم

 ليعلموا أن النصر إنا هو من عند ال ل بكثرة العدد والُعدد, ولذا قال تعال ف اَلية الخرى }ويوم
 حني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ـ إل ـ غفور رحيم{. وقال المام أحد: حدثنا ممد

 بن جعفر, حدثنا شعبة عن ساك, قال: سعت عياضا الشعري قال: شهدت اليموك وعلينا خسة
 أمراء: أبو عبيدة, ويزيد بن أب سفيان, وابن حسنة, وخالد بن الوليد, وعياض وليس عياض هذا الذي
 حدث ساكا قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة, قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الوت,
 واستمددناه, فكتب إلينا إنه قد جاءن كتابكم تستمدونن, وإن أدلكم على من هو أعز نصرا, وأحصن

 جندا: ال عز وجل فاستنصروه, فإن ممدا صلى ال عليه وسلم قد نصر يوم بدر ف أقل من عدتكم,
 فإذا جاءكم كتاب هذا, فقاتلوهم ول تراجعون, قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ, قال: وأصبنا

 أمواًل فتشاورنا, فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة, قال: وقال أبو عبيدة: من
 يراهنن ؟ فقال شاب: أنا إن ل تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصت أب عبيدة َتْنُفَزان وهو خلفه على

 فرس ُعْري, وهذا إسناد صحيح, وقد أخرجه ابن حبان ف صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه,
 واختاره الافظ الضياء القدسي ف كتابه, وبدر: ملة بي مكة والدينة تعرف ببئرها, منسوبة إل رجل
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 حفرها, يقال له: بدر بن النارين, قال الشعب: بدر بئر لرجل يسمى بدرا, وقوله }فاتقوا ال لعلكم
تشكرون{ أي تقومون بطاعته.

 ** ِإْذ َتُقوُل ِلْلُمْؤِمِنَي َأَلْن َيْكِفيُكْم َأن ُيِمّدُكْم َرّبُكْم ِبَثَلَثِة آَلٍف ّمَن اْلَملِئَكِة ُمَنِلَي *  َبَلَى ِإن َتْصِبُروْا
 َوَتّتُقوْا َوَيْأُتوُكْم ّمن َفْوِرِهْم َهـَذا ُيْمِدْدُكْم َرّبُكْم ِبَخْمَسِة آلٍف ّمَن اْلَملِئَكِة ُمَسّوِمَي *  َوَما َجَعَلُه الّلُه
 ِإّل ُبْشَرَى َلُكْم َوِلَتْطَمِئّن ُقُلوُبُكْم ِبِه َوَما الّنْصُر ِإّل ِمْن ِعنِد الّلِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم *  ِلَيْقَطَع َطَرفا ّمَن اّلِذيَن
 َكَفُرَوْا َأْو َيْكِبَتُهْم َفَينَقِلُبوْا َخآِئِبَي *  َلْيَس َلَك ِمَن الْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعّذَبُهْم َفِإّنُهْم َظاِلُموَن

*  َولّلِه َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي الْرِض َيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعّذُب َمن َيَشآُء َوالّلُه َغُفوٌر ّرِحيٌم 
    اختلف الفسرون ف هذا الوعد, هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟ على قولي )أحدها( أن قوله: }إذ
 تقول للمؤمني{ متعلق بقوله: }ولقد نصركم ال ببدر{ وُروي هذا عن السن البصري وعامر الشعب

 والربيع بن أنس وغيهم, واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن السن ف قوله: }إذ تقول
 للمؤمني ألن يكفيكم أن يدكم ربكم بثلثة آلف من اللئكة{ قال: هذا يوم بدر, رواه ابن أب حات.

 ث قال: حدثنا أب, حدثنا موسى بن إساعيل, حدثنا وهيب, حدثنا داود عن عامر يعن الشعب: أن
 السلمي بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يد الشركي, فشق ذلك عليهم, فأنزل ال تعال: }ألن

 يكفيكم أن يدكم ربكم بثلثة آلف من اللئكة منلي ـ إل قوله ـ مسومي{ قال: فبلغت ُكْرزا
 الزية, فلم يد الشركي, ول يد ال السلمي بالمسة, وقال الربيع بن أنس: أمد ال السليمن بألف,
 ث صاروا ثلثة آلف, ث صاروا خسة آلف, فإن قيل: فما المع بي هذه اَلية على هذا القول, وبي

 قوله تعال ف قصة بدر: }إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن مدكم بألف من اللئكة مردفي ـ إل
 قوله ـ إن ال عزيز حكيم{ ؟ فالواب أن التنصيص على اللف ـ ههنا ـ ل يناف الثلثة اَللف فما
 فوقها, لقوله: }مرَدفي{ بعن يردفهم غيهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بذا السياق
 ف سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو العروف من أن قتال اللئكة إنا كان يوم
 بدر, وال أعلم. وقال سعيد بن أب عروبة, عن قتادة: أمد ال السلمي يوم بدر بمسة آلف. )القول

 الثان( ـ إن هذا الوعد متعلق بقوله: }وإذ غدوت من أهلك تبوىء الؤمني مقاعد للقتال{ وذلك يوم
 ُأحد وهو قول ماهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيهم. لكن قالوا: ل يصل

 المداد بالمسة اَللف لن السلمي فروا يومئذ, زاد عكرمة: ول بالثلثة اَللف لقوله تعال: }بلى

656



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 إن تصبوا وتتقوا{ فلم يصبوا بل فروا فلم يدوا بلك واحد وقوله: }بلى إن تصبوا وتتقوا{ يعن:
 تصبوا على عدوكم, وتتقون وتطيعوا أمري. وقوله تعال: }ويأتوكم من فورهم هذا{ قال السن

 وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا, وقال ماهد وعكرمة وأبو صال: أي من غضبهم هذا.
 وقال الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال العوف عن ابن عباس: من سفرهم هذا, ويقال: من غضبهم

 هذا. وقوله تعال: }يددكم ربكم بمسة آلف من اللئكة مسومي{ أي معلمي بالسيما, وقال أبو
 إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب, عن علي بن أب طالب رضي ال عنه, قال: كان سيما اللئكة

 يوم بدر الصوف البيض, وكان سيماهم أيضا ف نواصي خيولم, رواه ابن أب حات. ث قال: حدثنا أبو
 زرعة, حدثنا هدبة بن خالد, حدثنا حاد بن سلمة عن ممد بن عمرو بن علقمة, عن أب سلمة, عن
 أب هريرة رضي ال عنه ف هذه اَلية }مسومي{ قال: بالعهن الحر, وقال ماهد: }مسومي{ أي

 مذفة أعرافها, معلمة نواصيها بالصوف البيض ف أذناب اليل. وقال العوف, عن ابن عباس رضي ال
 عنه, قال: أتت اللئكة ممدا صلى ال عليه وسلم, مسومي بالصوف, فسوم ممد وأصحابه أنفسهم

 وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة }مسومي{ أي بسيما القتال, وقال مكحول:
 مسومي بالعمائم. وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أب رباح, عن

 ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ف قوله: }مسومي{ قال »معلمي«. وكان سيما
 اللئكة يوم بدر عمائم سود, ويوم حني عمائم حر. وروى من حديث حصي بن مارق عن سعيد,
 عن الكم, عن مقسم, عن ابن عباس, قال: ل تقاتل اللئكة إل يوم بدر. وقال ابن إسحاق: حدثن
 من ل أتم عن مقسم, عن ابن عباس, قال: كان سيما اللئكة يوم بدر, عمائم بيض قد أرسلوها ف

 ظهورهم, ويوم حني عمائم حر. ول تضرب اللئكة ف يوم سوى يوم بدر, وكانوا يكونون فيما سواه
 من اليام عددا ومددا ل يضربون, ث رواه عن السن بن عمارة, عن الكم, عن مقسم, عن ابن عباس
 فذكر نوه. وقال ابن أب حات: حدثنا الحسي, حدثنا وكيع, حدثنا هشام بن عروة عن يي بن عباد

 أن الزبي رضي ال عنه, كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا با, فنلت اللئكة عليهم عمائم
 صفر, رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه, عن عبد ال بن الزبي, فذكره. وقوله تعال:

 }وما جعله ال إل بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به{ أي وما أنزل ال اللئكة وأعلمكم بإنزالم إل
 بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمينا, وإل فإنا النصر من عند ال الذي لو شاء لنتصر من أعدائه

 بدونكم, ومن غي احتياج إل قتالكم لم, كما قال تعال بعد أمره الؤمني بالقتال }ذلك ولو يشاء ال
 لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا ف سبيل ال فلن يضل أعمالم * سيهديهم ويصلح
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 بالم * ويدخلهم النة عّرفها لم{ ولذا قال ههنا }وما جعله ال إل بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به
 وما النصر إل من عند ال العزيز الكيم{ أي هو ذو العزة الت ل ترام, والكمة ف قدره والحكام, ث

 قال تعال: }ليقطع طرفا من الذين كفروا{ أي أمركم بالهاد واللد لا له ف ذلك من الكمة ف كل
 تقدير, ولذا ذكر جيع القسام المكنة ف الكفار الجاهدين, فقال: }ليقطع طرفا{ أي ليهلك أمة }من

 الذين كفروا أو يكبتهم{ أي يزيهم ويردهم بغيظهم لا ل ينالوا منكم ما أرادوا. ولذا قال: }أو
 يكبتهم فينقلبوا{ أي يرجعوا }خائبي{ أي ل يصلوا على ما أملوا. ث اعترض بملة دلت على أن

 الكم ف الدنيا واَلخرة له وحده ل شريك له, فقال تعال: }ليس لك من المر شيء{ أي بل المر
 كله إّل, كما قال تعال: }فإنا عليك البلغ وعلينا الساب{ وقال } ليس عليك هداهم ولكن ال

 يهدي من يشاء{ وقال }إنك ل تدي من أحببت ولكن ال يهدي من يشاء{ قال ممد بن إسحاق ف
 قوله: }ليس لك من المر شيء{ أي ليس لك من الكم شيء ف عبادي إل ما أمرتك به فيهم, ث

 ذكر تعال بقية القسام, فقال }أو يتوب عليهم{ أي ما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضللة }أو
 يعذبم{ أي ف الدنيا واَلخرة على كفرهم وذنوبم, ولذا قال }فإنم ظالون{ أي يستحقون ذلك.
 وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى, أنبأنا عبد ال, أنبأنا معمر عن الزهري, حدثن سال عن أبيه,

 أنه سع رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع ف الركعة الثانية من الفجر
 »اللهم العن فلنا وفلنا« بعدما يقول سع ال لن حده, ربنا ولك المد« فأنزل ال تعال: }ليس لك

 من المر شيء{ اَلية وهكذا رواه النسائي من حديث عبد ال بن البارك وعبد الرزاق, كلها عن
 معمر به. وقال المام أحد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل ـ قال أحد: وهو عبد ال بن عقيل صال
 الديث ثقة ـ حدثنا عمر بن حزة عن سال عن أبيه قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول

 »اللهم العن فلنا, اللهم العن الارث بن هشام, اللهم العن سهيل بن عمرو, اللهم العن صفوان بن
 أمية« فنلت هذه اَلية }ليس لك من المر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبم فإنم ظالون{ فتيب عليهم
 كلهم وقال أحد: حدثنا أبو معاوية الَغلب, حدثنا خالد بن الارث, حدثنا ممد بن عجلن عن نافع,

 عن عبد ال, أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يدعو على أربعة, قال: فأنزل ال }ليس لك من
 المر شيء{ إل آخر اَلية, قال: وهداهم ال للسلم. وقال ممد بن عجلن عن نافع, عن ابن عمر

 رضي ال عنهما, قال, كان رسول ال يدعو على رجال من الشركي يسميهم بأسائهم, حت أنزل ال
 تعال: }ليس لك من المر شيء{ اَلية, وقال البخاري أيضا: حدثنا موسى بن إساعيل, حدثنا إبراهيم
 بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب, وأب سلمة بن عبد الرحن, عن أب هريرة رضي ال عنه,
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 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد, أو يدعو لحد, قنت بعد الركوع
 وربا قال: إذا قال »سع ال لن حده, ربنا لك المد: اللهم أنج الوليد بن الوليد, وسلمة بن هشام

 وعياش بن أب ربيعة, والستضعفي من الؤمني, اللهم اشدد وطأتك على مضر, واجعلها عليهم سني
 كسن يوسف« يهر بذلك. وكان يقول ف بعض صلته ف صلة الفجر »اللهم العن فلنا وفلنا«

لحياء من أحياء العرب, حت أنزل ال }ليس لك من المر شيء{ اَلية.
   وقال البخاري: قال حيد وثابت, عن أنس بن مالك: شج النب صلى ال عليه وسلم يوم أحد, فقال

 »كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟« فنلت }ليس لك من المر شيء{ وقد أسند هذا الديث الذي علقه
 البخاري ف صحيحه, فقال البخاري ف غزوة أحد: حدثنا يي بن عبد ال السلمي, أخبنا عبد ال,

 أخبنا معمر عن الزهري, حدثن سال بن عبد ال بن أبيه أنه سع رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول
 إذا رفع رأسه من الركوع ف الركعة الخية من الفجر »اللهم العن فلنا وفلنا وفلنا« بعدما يقول

 »سع ال لن حده, ربنا ولك المد«, فأنزل ال }ليس لك من المر شيء{ اَلية. وعن حنظلة بن أب
 سفيان قال: سعت سال بن عبد ال قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يدعو على صفوان بن

 أمية وسهيل بن عمرو والارث بن هشام, فنلت }ليس لك من المر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبم
 فإنم ظالون{ هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة, وقد تقدمت مسندة متصلة ف مسند أحد

آنفا.
   وقال المام أحد: حدثنا هشيم, حدثنا حيد عن أنس رضي ال عنه, أن النب صلى ال عليه وسلم,

 كسرت رباعيته يوم أحد, وشج ف جبهته حت سال الدم على وجهه, فقال »كيف يفلح قوم فعلوا هذا
 بنبيهم, وهو يدعوهم إل ربم عز وجل ؟« فأنزل ال }ليس لك من المر شيء أو يتوب عليهم أو
 يعذبم فإنم ظالون{ انفرد به مسلم, فرواه عن القعنب, عن حاد بن سلمة, عن ثابت, عن أنس,

فذكره.
   وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد, حدثنا يي بن واضح: حدثنا السي بن واقد عن مطر, عن قتادة,
 قال: أصيب النب صلى ال عليه وسلم يوم أحد, وكسرت رباعيته, وفرق حاجبه, فوقع وعليه درعان
 والدم يسيل, فمر به سال مول أب حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه, فأفاق وهو يقول »كيف بقوم

 فعلوا هذا بنبيهم, وهو يدعوهم إل ال عز وجل ؟« فأنزل ال }ليس لك من المر شيء{ اَلية, وكذا
رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه, ول يقل: فأفاق.
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   ث قال تعال: }ول ما ف السموات وما ف الرض{ أي الميع ملك له, وأهلها عبيد بي يديه }يغفر
 لن يشاء ويعذب من يشاء{ أي هو التصرف فل معقب لكمه, ول يسأل عما يفعل وهم يسألون

}وال غفور رحيم{.

 ** َيآ َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َل َتْأُكُلوْا الّرَبا َأْضَعافا ّمَضاَعَفًة َواّتُقوْا الّلَه َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن *  َواّتُقوْا الّناَر اّلِتَي
 ُأِعّدْت ِلْلَكاِفِريَن *  َوَأِطيُعوْا الّلَه َوالّرُسوَل َلَعّلُكْم ُتْرَحُموَن *  َوَساِرُعَوْا ِإَلَى َمْغِفَرٍة ّمن ّرّبُكْم َوَجّنٍة
 َعْرُضَها الّسَماَواُت َوالْرُض ُأِعّدْت ِلْلُمّتِقَي *  اّلِذيَن ُينِفُقوَن ِفي الّسّرآِء َوالّضّرآِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ
 َواْلَعاِفَي َعِن الّناِس َوالّلُه ُيِحّب اْلُمْحِسِنَي *  َواّلِذيَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُمَوْا َأْنُفَسُهْم َذَكُروْا الّلَه
 َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َيْغِفُر الّذُنوَب ِإّل الّلُه َوَلْم ُيِصّروْا َعَلَى َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُموَن *  ُأْوَلـِئَك

َجَزآُؤُهْم ّمْغِفَرٌة ّمن ّرّبِهْم َوَجّناٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَي 
    يقول تعال ناهيا عباده الؤمني عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا ف الاهلية

 يقولون: إذا حل أجل الدين, إما أن تقضي وإما أن ترب, فإن قضاه, وإل زاده ف الدة, وزاده اَلخر ف
 القدر, وهكذا كل عام فربا تضاعف القليل حت يصي كثيا مضاعفا, وأمر تعال عباده بالتقوى لعلهم

 يفلحون ف الول والخرى, ث توعدهم بالنار وحذرهم منها, فقال تعال: }واتقوا النار الت أعدت
 للكافرين وأطيعوا ال الرسول لعلكم ترحون{ث ندبم إل البادرة إل فعل اليات والسارعة إل نيل

 القربات, فقال تعال: }وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والرض أعدت للمتقي{
 أي كما أعدت النار للكافرين, وقد قيل إن معن قوله }عرضها السموات والرض{ تنبيها على اتساع
 طولا, كما قال ف صفة فرش النة }بطائنها من إستبق{ أي فما ظنك بالظهائر ؟, وقيل: بل عرضها
 كطولا لنا قبة تت العرش, والشيء القبب والستدير عرضه كطوله, وقد دل على ذلك ما ثبت ف

 الصحيح »إذا سألتم ال النة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى النة وأوسط النة ومنه تفجر أنار النة
 وسقفها عرش الرحن« وهذه اَلية كقوله تعال ف سورة الديد }سابقوا إل مغفرة من ربكم وجنة

 عرضها كعرض السماء والرض{ اَلية, وقد روينا ف مسند المام أحد أن هرقل كتب إل النب صلى
 ال عليه وسلم إنك دعوتن إل جنة عرضها السموات والرض, فأين النار ؟ فقال النب صلى ال عليه

 وسلم »سبحان ال فأين الليل إذا جاء النهار ؟« وقد رواه ابن جرير فقال: حدثن يونس, أنبأنا ابن
 وهب, أخبن مسلم بن خالد عن أب ُخثيم, عن سعيد بن أب راشد, عن يعلى بن مرة, قال: لقيت
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 التنوخي رسول هرقل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم بمص شيخا كبيا قد فسد, فقال: قدمت
 على رسول ال صلى ال عليه وسلم بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجًل عن يساره, قال: قلت: من

 صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا: معاوية, فإذا كتاب صاحب: إنك كتبت تدعون إل جنة عرضها السموات
 والرض أعّدت للمتقي, فأين النار ؟ قال: فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »سبحان ال, فأين

 الليل إذا جاء النهار ؟« وقال العمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب:
 إن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الطاب عن جنة عرضها السموات والرض, فأين النار ؟ فقال لم

 عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل ؟ وإذا جاء الليل أين النهار ؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة,
 رواه ابن جرير من ثلثة طرق, ث قال: حدثنا أحد بن حازم, حدثنا أبو نعيم, حدثنا جعفر بن برقان,
 أنبأنا يزيد بن الصم: أن رجًل من أهل الكتاب قال: يقولون }جنة عرضها السموات والرض{ فأين

 النار ؟ فقال ابن عباس رضي ال عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار, وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟
 وقد روي هذا مرفوعا, فقال البزار: حدثنا ممد بن معمر, حدثنا الغية بن سلمة أبو هشام, حدثنا عبد
 الواحد بن زياد عن عبيد ال بن عبد ال بن الصم, عن عمه يزيد بن الصم, عن أب هريرة, قال: جاء
 رجل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال: أرأيت قوله تعال: }جنة عرضها السموات والرض{

 فأين النار ؟ قال: »أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء, فأين النهار ؟« قال: حيث شاء ال, قال
 »وكذلك النار تكون حيث شاء ال عز وجل« وهذا يتمل معنيي )أحدها( أن يكون العن ف ذلك أنه

 ل يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن ل يكون ف مكان, وإن كنا ل نعلمه, وكذلك النار
 تكون حيث يشاء ال عز وجل, وهذا أظهر كما تقدم ف حديث أب هريرة عن البزار. )الثان( أن يكون

 العن أن النهار إذا تغشى وجه العال من هذا الانب, فإن الليل يكون من الانب اَلخر, فكذلك النة
 ف أعلى عليي فوق السموات تت العرش وعرضها, كما قال ال عز وجل }كعرض السماء والرض{

والنار ف أسفل سافلي فل تناف بي كونا كعرض السموات والرض وبي وجود النار, وال أعلم.
   ث ذكر تعال صفة أهل النة فقال }الذين ينفقون ف السراء والضراء{ أي ف الشدة والرخاء والنشط

 والكره والصحة والرض وف جيع الحوال, كما قال }الذين ينفقون أموالم بالليل والنهار سرا
 وعلنية{ والعن أنم ل يشغلهم أمر عن طاعة ال تعال والنفاق ف مراضيه. والحسان إل خلقه من

 قراباتم وغيهم بأنواع الب. وقوله تعال: }والكاظمي الغيظ والعافي عن الناس{ أي إذا ثار بم الغيظ
 كظموه بعن كتموه فلم يعملوه, وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد ف بعض اَلثار »يقول ال
 تعال: يا ابن آدم اذكرن إذا غضبت, أذكرك إذا غضبت فل أهلكك فيمن أهلك«, رواه ابن أب حات,
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 وقد قال أبو يعلى ف مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن, حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل,
 حدثن الربيع بن سليمان اليزي عن أب عمرو بن أنس بن مالك, عن أبيه, قال: قال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم »من كف غضبه, كف ال عنه عذابه, ومن خزن لسانه, ستر ال عورته, ومن اعتذر إل
 ال, قبل ال عذره« وهذا حديث غريب, وف إسناده نظر, وقال المام أحد: حدثنا عبد الرحن, حدثنا

 مالك عن الزهري, عن سعيد بن السيب, عن أب هريرة رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم
 قال »ليس الشديد بالصرعة, ولكن الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب« وقد رواه الشيخان من
 حديث مالك. وقال المام أحد أيضا: حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش عن إبراهيم التيمي, عن

 الارث بن سويد, عن عبد ال وهو ابن مسعود رضي ال عنه, قال: قال رسول ال »أيكم مال وارثه
 أحب إليه من ماله« قال: قالوا: يا رسول ال ما منا أحد إل ماله أحب إليه من مال وارثه, قال »اعلموا

 أنه ليس منكم أحد إل مال وارثه أحب إليه من ماله, مالك من مالك إل ما قدمت, وماُل وارثك ما
 أخْرَت« قال: وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما تعدون الصرعة فيكم ؟« قلنا: الذي ل تصرعه
 الرجال. قال »ل ولكن الذي يلك نفسه عند الغضب«. قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: ما
 تعدون فيكم الرقوب ؟« قلنا: الذي ل ولد له. قال »ل, ولكن الرقوب الذي ل يقدم من ولده شيئا«

أخرج البخاري الفصل الول منه, وأخرج مسلم أصل هذا الديث, من رواية العمش به.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا شعبة سعت عروة بن عبد ال العفي

 يدث عن حصبة أو ابن أب حصي, عن رجل شهد النب صلى ال عليه وسلم يطب, فقال »تدرون ما
 الرقوب ؟« قلنا: الذي ل ولد له, قال »الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ول يقدم منهم شيئا«
 قال »تدرون ما الصعلوك ؟« قالوا: الذي ليس له مال, فقال النب صلى ال عليه وسلم »الصعلوك كل

 الصعلوك الذي له مال فمات ول يقدم منه شيئا« قال: ث قال النب صلى ال عليه وسلم »ما الصرعة ؟«
 قالوا: الصريع قال فقال صلى ال عليه وسلم »الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويمر

وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه«.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا ابن ني, حدثنا هشام بن عروة عن أبيه, عن الحنف بن
 قيس, عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي, أنه سأل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال: يا

 رسول ال, قل ل قوًل ينفعن وأقلل علّي لعلي أعيه, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل تغضب«
 فأعاد عليه حت أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول »ل تغضب«, وهكذا رواه عن أب معاوية عن هشام
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 به, ورواه أيضا عن يي بن سعيد القطان عن هشام به, أن رجًل قال: يا رسول ال, قل ل قوًل وأقلل
علّي لعلي أعقله, فقال »ل تغضب« الديث, انفرد به أحد.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق, أنبأنا معمر عن الزهري, عن حيد بن عبد
 الرحن, عن رجل من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول ال أوصن, قال:

 »ل تغضب«. قال الرجل: ففكرت حي قال النب صلى ال عليه وسلم ما قال, فإذا الغضب يمع الشر
كله, انفرد به أحد.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا داود بن أب هند, عن أب ابن حرب بن
 أب السود, عن أب السود, عن أب ذر رضي ال عنه قال: كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا:

 أيكم يورد على أب ذر ويتسب شعرات من رأسه ؟ فقال رجل: أنا, فجاء الرجل فأورد عليه الوض
 فدقه, وكان أبو ذر قائما فجلس ث اضطجع فقيل له: يا أبا ذر ل جلست ث اضطجعت, فقال: إن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لنا »إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, فإن ذهب عنه الغضب
 وإل فليضطجع«, ورواه أبو داود عن أحد بن حنبل بإسناده إل أنه وقع ف روايته عن أب حرب عن أب

ذر, والصحيح ابن أب حرب عن أبيه عن أب ذر, كما رواه عبد ال بن أحد عن أبيه.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا إبراهيم بن خالد, حدثنا أبو وائل الصنعان, قال: كنا

 جلوسا عند عروة بن ممد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلم أغضبه, فلما أن أغضبه قام ث عاد إلينا وقد
 توضأ, فقال: حدثن أب عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي ـ وقد كانت له صحبة ـ قال: قال
 رسول ال »إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من النار, وإنا تطفأ النار بالاء فإذا أغضب
 أحدكم فليتوضأ«. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعان عن أب وائل القاص

الرادي الصنعان, قال أبو داود: أراه عبد ال بن بي.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عبد ال بن يزيد, حدثنا نوح بن َجْعونة السلمي, عن مقاتل

 بن حيان, عن عطاء, عن ابن عباس رضي ال عنهما, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من
 أنظر معسرا أو وضع له, وقاه ال من فيح جهنم, أل إن عمل النة حزن بربوة ـ ثلثا ـ أل إن عمل
 النار سهل بسهوة. والسعيد من وقي الفت, وما من جرعة أحب إل ال من جرعة غيظ يكظمها عبد ما

كظمها عبد ل إل مل جوفه إيانا«, انفرد به أحد, وإسناده حسن ليس فيه مروح, ومتنه حسن.
   )حديث آخر ف معناه( ـ قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم, حدثنا عبد الرحن يعن ابن مهدي

 عن بشر يعن ابن منصور, عن ممد بن عجلن, عن سويد بن وهب, عن رجل من أبناء أصحاب النب
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 صلى ال عليه وسلم, عن أبيه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من كظم غيظا وهو قادر
 على أن ينفذه, مله ال أمنا وإيانا, ومن ترك لبس ثوب جال وهو يقدر عليه ـ قال بشر: أحسبه

قال: تواضعا ـ كساه ال حلة الكرامة ومن زّوج ل كساه ال تاج اللك«.
   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا عبد ال بن يزيد قال: حدثنا سعيد, حدثن أبو مرحوم عن
 سهل بن معاذ بن أنس, عن أبيه أن رسول ال قال »من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه ال
 على رؤوس اللئق حت ييه من أي الور شاء« ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث

سعيد بن أب أيوب به, وقال الترمذي: حسن غريب.
   )حديث آخر( ـ قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم, عن رجل من أهل الشام
 يقال له عبد الليل, عن عم له, عن أب هريرة رضي ال عنه ف قوله تعال: }والكاظمي الغيظ{ أن

 النب صلى ال عليه وسلم قال: »من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه مله ال أمنا وإيانا« رواه ابن
جرير.

   )حديث آخر( ـ قال ابن مردويه: حدثنا أحد بن ممد بن زياد, أنبأنا يي بن أب طالب, أنبأنا علي
 بن عاصم, أخبن يونس بن عبيد عن السن, عن ابن عمر رضي ال عنهما, قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »ما ترع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه ال« وكذا رواه

 ابن ماجه عن بشر بن عمر, عن حاد بن سلمة, عن يونس بن عبيد به, فقوله تعال: }والكاظمي
 الغيظ{ أي ل يعملون غضبهم ف الناس بل يكفون عنهم شرهم, ويتسبون ذلك عند ال عز وجل. ث

 قال تعال: }والعافي عن الناس{ أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم ف أنفسهم فل يبقى ف أنفسهم
 موجدة على أحد, وهذا أكمل الحوال, ولذا قال }وال يب الحسني{ فهذا من مقامات الحسان,
 وف الديث »ثلث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة, وما زاد ال عبدا بعفو إل عزا, ومن تواضع

 ل رفعه ال«, وروى الاكم ف مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يي بن طلحة
 القرشي, عن عبادة بن الصامت, عن أب بن كعب أن رسول ال, قال: »من سره أن يشرف له البنيان

 وترفع له الدرجات, فليعف عمن ظلمه, ويعط من حرمه, ويصل من قطعه« ث قال: صحيح على شرط
 الشيخي, ول يرجاه وقد أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأب هريرة وأم سلمة

 رضي ال عنهم بنحو ذلك. وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي ال عنهما, قال: قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم »إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس ؟ هلموا إل ربكم
 وخذوا أجوركم, وحق على كل امريء مسلم إذا عفا أن يدخل النة« وقوله تعال: }والذين إذا فعلوا

664



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ال فاستغفروا لذنوبم{ أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة
 والستغفار. قال المام أحد: حدثنا يزيد, حدثنا هام بن يي عن إسحاق بن عبد ال بن أب طلحة,

 عن عبد الرحن بن أب عمرة, عن أب هريرة رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم قال »إن
 رجًل أذنب ذنبا فقال: رب إن أذنبت ذنبا فاغفره, فقال ال عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا

 يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي, ث عمل ذنبا آخر فقال: رب إن عملت ذنبا فاغفره, فقال
 تبارك وتعال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي, ث عمل ذنبا آخر فقال:

 رب إن عملت ذنبا فاغفره ل, فقال ال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد
 غفرت لعبدي ث عمل ذنبا آخر فقال: رب, إن عملت ذنبا فاغفره, فقال عز وجل: عبدي علم أن له

 ربا يغفر الذنب ويأخذ به, أشهدكم أن قد غفرت لعبدي فليعمل ماشاء«. أخرجه ف الصحيح من
حديث إسحاق بن أب طلحة بنحوه.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر, قال: حدثنا زهي, حدثنا سعد
 الطائي, حدثنا أبو الدله مول أم الؤمني, سع أبا هريرة, قلنا: يا رسول ال, إذا رأيناك رقت قلوبنا,

 وكنا من أهل اَلخرة, وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا, وشمنا النساء والولد, فقال »لو أنكم تكونون على
 كل حال على الال الت أنتم عليها عندي لصافحتكم اللئكة بأكفهم, ولزارتكم ف بيوتكم. ولو ل
 تذنبوا لاء ال بقوم يذنبون كي يغفر لم«. قلنا: يا رسول ال, حدثنا عن النة ما بناؤها ؟ قال »لبنة
 ذهب ولبنة فضة, وملطها السك الذفر, وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت, وترابا الزعفران, من يدخلها

 ينعم ول يبأس, ويلد ول يوت ل تبلى ثيابه, ول يفن شبابه, ثلثة ل ترد دعوتم: المام العادل,
 والصائم حت يفطر, ودعوة الظلوم تمل على الغمام وتفتح لا أبواب السماء, ويقول الرب: وعزت

 لنصرنك ولو بعد حي«, ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد به, ويتأكد الوضوء
 وصلة ركعتي عند التوبة لا رواه المام أحد بن حنبل: حدثنا وكيع, حدثنا مسعر وسفيان الثوري عن
 عثمان بن الغبة الثقفي, عن علي بن ربيعة, عن أساء بن الكم الفزاري عن علي رضي ال عنه, قال:
 كنت إذا سعت من رسول ال صلى ال عليه وسلم حديثا, نفعن ال با شاء منه. وإذا حدثن عنه غيه

 استحلفته, فإذا حلف ل صدقته, وإن أبا بكر رضي ال عنه حدثن ـ وصدق أبو بكر ـ أنه سع
 رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ـ قال مسعر ـ

 فيصلي ـ وقال سفيان ـ ث يصلي ركعتي, فيستغفر ال عز وجل إل غفر له« وهكذا رواه علي بن
 الدين والميدي وأبو بكر بن أب شيبة وأهل السنن وابن حبان ف صحيحه والبزار والدارقطن من طرق

665



      ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com 

 عن عثمان بن الغية به, وقال الترمذي: هو حديث حسن, وقد ذكرنا طرقه, والكلم عليه مستقصى ف
 مسند أب بكر الصديق رضي ال عنه, وبالملة فهو حديث حسن, وهو من رواية أمي الؤمني علي بن

 أب طالب عن خليفة النب أب بكر الصديق رضي ال عنهما. وما يشهد بصحة هذا الديث ما رواه
 مسلم ف صحيحه عن أمي الؤمني عمر بن الطاب رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم قال

 »ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ـ أو فيسبغ ـ الوضوء, ث يقول: أشهد أن ل إله إل ال وحده ل
 شريك له, وأشهد أن ممدا عبده ورسوله, إل فتحت له أبواب النة الثمانية, يدخل من أيها شاء« وف

 الصحيحي عن أمي الؤمني عثمان بن عفان رضي ال عنه أنه توضأ لم وضوء النب صلى ال عليه
 وسلم, ث قال: سعت النب صلى ال عليه وسلم يقول »من توضأ نو وضوئي هذا ث صلى ركعتي ل

 يدث فيهما نفسه, غفر له ما تقدم من ذنبه« فقد ثبت هذا الديث من رواية الئمة الربعة اللفاء
 الراشدين, عن سيد الولي واَلخرين, ورسول رب العالي, كما دل عليه الكتاب البي, من أن

 الستغفار من الذنب ينفع العاصي, وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت, عن أنس
 بن مالك رضي ال عنه, قال: بلغن أن إبليس حي نزلت هذه اَلية }والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
 أنفسهم ذكروا ال فاستغفروا لذنوبم{ اَلية, بكى. وقال الافظ أبو يعلى: حدثنا مرز بن عون, حدثنا
 عثمان بن مطر, حدثنا عبد الغفور عن أب ُنَصية, عن أب رجاء, عن أب بكر رضي ال عنه, عن النب

 صلى ال عليه وسلم, قال »عليكم بل إله إل ال, والستغفار, فأكثروا منهما, فإن إبليس قال: أهلكت
 الناس بالذنوب وأهلكون بل إله إل ال والستغفار, فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالهواء, فهم يسبون
 أنم مهتدون« عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. وروى المام أحد ف مسنده من طريق عمرو بن أب

 عمرو وأب اليثم العتواري عن أب سعيد, عن النب صلى ال عليه وسلم قال »قال إبليس: يا رب
 وعزتك ل أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم ف أجسادهم, فقال ال تعال: وعزت وجلل ل أزال
 أغفر لم ما استغفرون«. وقال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا ممد بن الثن, حدثنا عمر بن أب خليفة,

 سعت أبا بدر يدث عن ثابت, عن أنس, قال: جاء رجل فقال: يا رسول ال, أذنبت ذنبا, فقال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »إذا أذنبت فاستغفر ربك. قال: فإن أستغفر ث أعود فأذنب قال: فإذا

 أذنبت فعد فاستغفر ربك, فقالا ف الرابعة استغفر ربك حت يكون الشيطان هو الحسور« وهذا حديث
 غريب من هذا الوجه. وقوله تعال: }ومن يغفر الذنوب إل ال{ أي ل يغفرها أحد سواه, كما قال

 المام أحد: حدثنا ممد بن مصعب, حدثنا سلم بن مسكي والبارك عن السن عن السود بن سريع
  فقال النب¹أن النب صلى ال عليه وسلم ُأت بأسي, فقال: اللهم إن أتوب إليك ول أتوب إل ممد
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 صلى ال عليه وسلم »عرف الق لهله« وقوله }ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون{ أي تابوا من
 ذنوبم ورجعوا إل ال عن قريب, ول يستمروا على العصية ويصروا عليها غي مقلعي عنها, ولو تكرر

 منهم الذنب تابوا عنه, كما قال الافظ أبو يعلى الوصلي ف مسنده: حدثنا إسحاق بن أب إسرائيل
 وغيه, قالوا: حدثنا أبو يي عبد الميد المان عن عثمان بن واقد, عن أب ُنَصية, عن مول لب
 بكر, عن أب بكر رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ما أصر من استغفر وإن

 عاد ف اليوم سبعي مرة« ورواه أبو داود والترمذي والبزار ف مسنده من حديث عثمان بن واقد ـ وقد
 وثقه يي بن معي به ـ وشيخه أبو ُنَصية الواسطي واسه مسلم بن عبيد, وثقه المام أحد وابن

 حبان, وقول علي بن الدين والترمذي: ليس إسناد هذا الديث بذاك, فالظاهر أنه لجل جهالة مول
 أب بكر, ولكن جهالة مثله ل تضر لنه تابعي كبي, ويكفيه نسبته إل أب بكر, فهو حديث حسن, وال

 أعلم. وقوله }وهم يعلمون{ قال ماهد وعبد ال بن عبيد بن عمي }وهم يعلمون{ أن من تاب تاب
 ال عليه, وهذا كقوله تعال: }أل يعلموا أن ال هو يقبل التوبة عن عباده{ وكقوله }ومن يعمل سوءا
 أو يظلم نفسه ث يستغفر ال يد ال غفورا رحيما{ ونظائر هذا كثية جدا. وقال المام أحد: حدثنا

 يزيد, أنبأنا جرير, حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعب عن عبد ال بن عمرو, عن النب صلى ال عليه
 وسلم أنه قال وهو على النب »ارحوا ترحوا, واغفروا يغفر لكم, ويل لقماع القول, ويل للمصرين

 الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون« تفرد به أحد. ث قال تعال بعد وصفهم با وصفهم به
 }أولئك جزاؤهم مغفرة من ربم{ أي جزاؤهم على هذه الصفات }مغفرة من ربم وجنات تري من

 تتها النار{ أي من أنواع الشروبات }خالدين فيها{ أي ماكثي فيها }ونعم أجر العاملي{ يدح
تعال النة.

 ** َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسُيوْا ِفي الْرِض َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكّذِبَي *  َهـَذا َبَياٌن ّللّناِس
 َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ّلْلُمّتِقَي *  َوَل َتِهُنوا َوَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم الْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ّمْؤِمِنَي *  ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح

 َفَقْد َمّس اْلَقْوَم َقْرٌح ّمْثُلُه َوِتْلَك الّياُم ُنَداِوُلَها َبْيَن الّناِس َوِلَيْعَلَم الّلُه اّلِذيَن آَمُنوْا َوَيّتِخَذ ِمنُكْم ُشَهَدآَء
 َوالّلُه َل ُيِحّب الّظاِلِمَي *  َوِلُيَمّحَص الّلُه اّلِذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن *  َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجّنَة
 َوَلّما َيْعَلِم الّلُه اّلِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الّصاِبِريَن *  َوَلَقْد ُكْنُتْم َتَمّنْوَن اْلَمْوَت ِمن َقْبِل َأن َتْلَقْوُه َفَقْد

َرَأْيُتُموُه َوَأْنُتْم َتنُظُروَن 
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    يقول تعال ماطبا عباده الؤمني الذين أصيبوا يوم ُأحد وقتل منهم سبعون }قد خلت من قبلكم
 سنن{ أي قد جرى نو هذا على المم الذين كانوا من قبلكم من أتباع النبياء, ث كانت العاقبة لم,

 والدائرة على الكافرين, ولذا قال تعال: }فسيوا ف الرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبي{ ث قال
 تعال: }هذا بيان للناس{ يعن القرآن فيه بيان المور على جليتها وكيف كان المم القدمون مع

 أعدائهم }وهدى وموعظة{ يعن القرآن فيه خب ما قبلكم. و }هدى{ لقلوبكم, و }موعظة
 للمتقي{أي زاجر عن الحارم والآث. ث قال تعال مسليا للمؤمني }ول تنوا{ أي ل تضعفوا بسبب ما
 جرى }ول تزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمني{ أي العاقبة والنصرة لكم أيها الؤمنون }إن يسسكم
 قرح فقد مس القوم قرح مثله{ أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة, فقد أصاب أعداءكم

 قريب من ذلك من قتل وجراح }وتلك اليام نداولا بي الناس{ أي نديل عليكم العداء تارة, وإن
 كانت لكم العاقبة لا لنا ف ذلك من الكمة, ولذا قال تعال: }وليعلم ال الذين آمنوا{ قال ابن عباس:
 ف مثل هذا لنرى من يصب على مناجزة العداء }ويتخذ منكم شهداء{ يعن يقتلون ف سبيله ويبذلون
 مهجهم ف مرضاته }وال ل يب الظالي * وليمحص ال الذين آمنوا{ أي يكفر عنهم من ذنوبم إن
 كانت لم ذنوب. وإل رفع لم ف درجاتم بسب ما أصيبوا به. وقوله }ويحق الكافرين{ أي فإنم

 إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلكهم ومقهم وفنائهم, ث قال تعال: }أم حسبتم
 أن تدخلوا النة ولا يعلم ال الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{ أي أحسبتم أن تدخلوا النة ول
 تبتلوا بالقتال والشدائد, كما قال تعال ف سورة البقرة }أم حسبتم أن تدخلوا النة ولا يأتكم مثل

 الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا{ اَلية. وقال تعال: }أل أحسب الناس أن يتركوا
 أن يقولوا آمنا وهم ل يفتنون{ اَلية, ولذا قال ههنا }أم حسبتم أن تدخلوا النة ولا يعلم ال الذين

 جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{ أي ل يصل لكم دخول النة حت تبتلوا ويرى ال منكم الجاهدين ف
 سبيله, والصابرين على مقاومة العداء. وقوله }ولقد كنتم تنون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه
 وأنتم تنظرون{ أي قد كنتم أيها الؤمنون قبل هذا اليوم, تتمنون لقاء العدو وتتحّرقون عليهم وتودون
 مناجزتم ومصابرتم, فها قد حصل لكم الذي تنيتموه وطلبتموه, فدونكم فقاتلوا وصابروا, وقد ثبت

 ف الصحيحي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »ل تتمنوا لقاء العدو, وسلوا ال العافية, فإذا
 لقيتموهم فاصبوا واعلموا أن النة تت ظلل السيوف« ولذا قال تعال: }فقد رأيتموه{ يعن الوت
 شاهدتوه وقت لعان السيوف وحد السنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال والتكلمون يعبون
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 عن هذا بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بحسوس كالحسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش,
وعداوة الذئب.

 ** َوَما ُمَحّمٌد ِإّل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الّرُسُل َأفِإْن ّماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلَى َأْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب
 َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضّر الّلَه َشْيئا َوَسَيْجِزي الّلُه الّشاِكِريَن *  َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإّل ِبِإْذِن ال ِكَتابا
 ّمَؤّجًل َوَمن ُيِرْد َثَواَب الّدْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمن ُيِرْد َثَواَب اَلِخَرِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجِزي الّشاِكِريَن *  َوَكَأّين
 ّمن ّنِبّي َقاَتَل َمَعُه ِرّبّيوَن َكِثٌي َفَما َوَهُنوْا ِلَمآ َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َوالّلُه ُيِحّب

 الّصاِبِريَن *  َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإّل َأن َقاُلوْا رّبَنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفَي َأْمِرَنا َوَثّبْت َأْقَداَمَنا واْنُصْرَنا
َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن *  َفآَتاُهُم الّلُه َثَواَب الّدْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اَلِخَرِة َوالّلُه ُيِحّب اْلُمْحِسِنَي 

    لا انزم من انزم من السلمي يوم أحد وقتل من قتل منهم, نادى الشيطان: أل إن ممدا قد قتل,
 ورجع ابن قميئة إل الشركي, فقال لم: قتلت ممدا, وإنا كان قد ضرب رسول ال صلى ال عليه

 وسلم فشجه ف رأسه, فوقع ذلك ف قلوب كثي من الناس واعتقدوا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 قد قتل, وَجّوزوا عليه ذلك, كما قد قص ال عن كثي من النبياء عليهم السلم, فحصل ضعف ووهن
 وتأخر عن القتال, ففي ذلك أنزل ال تعال على رسوله صلى ال عليه وسلم: }وما ممد إل رسول قد
 خلت من قبله الرسل{ أي له أسوة بم ف الرسالة وف جواز القتل عليه, قال ابن أب نيح عن أبيه: أن
 رجًل من الهاجرين مر على رجل من النصار وهو يتشحط ف دمه فقال له: يا فلن أشعرت أن ممدا
 صلى ال عليه وسلم قد قتل, فقال النصاري: إن كان ممد قد قتل فقد بلغ, فقاتلوا عن دينكم, فنل
 }وما ممد إل رسول قد خلت من قبله الرسل{ رواه الافظ أبو بكر البيهقي ف دلئل النبوة. ث قال
 تعال منكرا على من حصل له ضعف }أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم{ أي رجعتم القهقرى

 }ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر ال شيئا وسيجزي ال الشاكرين{ أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن
 دينه, واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت ف الصحاح والساند والسنن وغيها من كتب السلم

 من طرق متعددة تفيد القطع, وقد ذكرت ذلك ف مسندي الشيخي أب بكر وعمر رضي ال عنهما أن
 الصديق رضي ال عنه, تل هذه اَلية لا مات رسول ال صلى ال عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا
 يي بن بكي, حدثنا الليث عن عقيل, عن ابن شهاب, أخبن أبو سلمة أن عائشة رضي ال عنها,

 أخبته أن أبا بكر رضي ال عنه, أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حت نزل فدخل السجد, فلم يكلم
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 الناس حت دخل على عائشة, فتيمم رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبة, فكشف
 عن وجهه ث أكب عليه وقبله وبكى, ث قال: بأب أنت وأمي وال ل يمع ال عليك موتتي, أما الوتة

 الت كتبت عليك فقدِمّتها, وقال الزهري: حدثن أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يّدث
 الناس فقال: اجلس يا عمر فأب عمر أن يلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر, فقال أبو بكر: أما بعد من

 كان يعبد ممدا, فإن ممدا قد مات, ومن كان يعبد ال فإن ال حي ل يوت. قال ال تعال: }وما
 ممد إل رسول قد خلت من قبله الرسل ـ إل قوله ـ وسيجزي ال الشاكرين{ قال: فو ال لكأن

 الناس ل يعلموا أن ال أنزل هذه اَلية حت تلها عليهم أبو بكر, فتلقاها منه الناس كلهم فما سعها بشر
 من الناس إل تلها, وأخبن سعيد بن السيب أن عمر قال: وال ما هو إل أن سعت أبا بكر تلها

 َفَعِقرُت حت ما تقلن رجلي, وحت هويت إل الرض. وقال أبو القاسم الطبان: حدثنا علي بن عبد
 العزيز, حدثنا عمرو بن حاد بن طلحة القناد, حدثنا أسباط بن نصر عن ساك بن حرب, عن عكرمة,
 عن ابن عباس, أن عليا كان يقول ف حياة رسول ال صلى ال عليه وسلم }أفإن مات أو قتل انقلبتم

 على أعقابكم{ وال ل ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا ال, وال لئن مات أو قتل لقاتلن على ما قاتل
 عليه حت أموت, وال إن لخوه ووليه وابن عمه ووارثه, فمن أحق به من ؟ وقوله تعال: }وما كان

 لنفس أن توت إل بإذن ال كتابا مؤجًل{ أي ل يوت أحد إل بقدر ال وحت يستوف الدة الت ضربا
 ال له, ولذا قال }كتابا مؤجًل{ كقوله }وما يعمر من معمر ول ينقص من عمره إل ف كتاب{

 وكقوله }هو الذي خلقكم من طي ث قضى أجًل وأجل مسمى عنده{ وهذه اَلية فيها تشجيع للجبناء
 وترغيب لم ف القتال, فإن القدام والحجام ل ينقص من العمر ول يزيد فيه, كما قال ابن أب حات:

 حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: سعت أبا معاوية عن العمش عن حبيب بن ُصهبان, قال: قال
 رجل من السلمي وهو ُحْجر بن عدي: ما ينعكم أن تعبوا إل هؤلء العدو هذه النطفة ـ يعن دجلة

 ـ }وما كان لنفس أن توت إل بإذن ال كتابا مؤجًل{ ث أقحم فرسه دجلة, فلما أقحم, أقحم
 الناس, فلما رآهم العدو قالوا: ديوان فهربوا. وقوله }ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها, ومن يرد ثواب

 اَلخرة نؤته منها{ أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره ال له, ول يكن له ف اَلخرة
 نصيب, ومن قصد بعمله الدار اَلخرة أعطاه ال منها مع ما قسم له ف الدنيا, كما قال تعال: }من
 كان يريد حرث اَلخرة نزد له ف حرثه, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له ف اَلخرة من

 نصيب{ وقال تعال: }من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لن نريد ث جعلنا له جهنم يصلها
 مذموما مدحورا * ومن أراد اَلخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا{ ولذا
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 قال ههنا }وسنجزي الشاكرين{ أي سنعطيهم من فضلنا ورحتنا ف الدنيا واَلخرة بسب شكرهم
 وعملهم, ث قال تعال مسليا للمؤمني عما كان وقع ف نفوسهم يوم أحد }وكأين من نّب قاتل معه

 ربيون كثي{ قيل: معناه كم من نب قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثي. وهذا القول هو اختيار ابن
 جرير فإنه قال: وأما الذين قرأوا }قتل معه ربيون كثي{ فإنم قالوا: إنا عن بالقتل النب وبعض من معه

 من الربيي دون جيعهم, وإنا نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيي من ل يقتل, قال: ومن قرأ
 قاتل فإنه اختار ذلك, لنه قال: لو قتلوا ل يكن لقول ال }فما وهنوا{ وجه معروف لنه يستحيل أن
 يوصفوا بأنم ل يهنوا ول يضعفوا بعد ما قتلوا, ث اختار قراءة من قرأ }قتل معه ربيون كثي{ لن ال
 عاتب بذه اَليات والت قبلها من انزم يوم أحد وتركوا القتال لا سعوا الصائح يصيح بأن ممدا قد

 قتل, فعذلم ال على فرارهم وتركهم القتال, فقال لم }أفإن مات أو قتل{ أيها الؤمنون ارتددت عن
 دينكم و}انقلبتم على أعقابكم{ وقيل: وكم من نب قتل بي يديه من أصحابه ربيون كثي, وكلم ابن
 إسحاق ف السية يقتضي قوًل آخر, فإنه قال: وكأين من نب أصابه القتل ومعه ربيون أي جاعات فما
 وهنوا بعد نبيهم, وما ضعفوا عن عدوهم, وما استكانوا لا أصابم ف الهاد عن ال وعن دينهم, وذلك
 الصب }وال يب الصابرين{ فجعل قوله }معه ربيون كثي{ حاًل, وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ

 فيه, وله اتاه لقوله }فما وهنوا لا أصابم{ اَلية, وكذا حكاه الموي ف مغازيه عن كتاب ممد بن
 إبراهيم ول يك غيه, وقرأ بعضهم }قاتل معه ربيون كثي{ قال سفيان الثوري, عن عاصم, عن زّر
 عن ابن مسعود }ربيون كثي{ أي ألوف, وقال ابن عباس وماهد وسعيد بن جبي وعكرمة والسن

 وقتادة والسدي والربيع وعطاء الراسان: الربيون الموع الكثية وقال عبد الرزاق عن معمر عن
 السن }ربيون كثي{ أي علماء كثي, وعنه أيضا: علماء صب أبرار وأتقياء. وحكى ابن جرير عن

 بعض ناة البصرة أن الربيي هم الذين يعبدون الرب عز وجل, قال: ورد بعضهم عليه فقال: لو كان
 كذلك لقيل: الربيون بفتح الراء, وقال ابن زيد: الربيون التباع والرعية, والربانيون الولة. }فما وهنوا
 لا أصابم ف سبيل ال وما ضعفوا وما استكانوا{قال قتادة والربيع بن أنس }وما ضعفوا{ بقتل نبيهم
 }وما استكانوا{ يقول: فما ارتدوا عن بصيتم ول عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نب ال حت
 لقوا بال, وقال ابن عباس }وما استكانوا{ تشعوا, وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم, وقال
 ممد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابم ذلك حي قتل نبيهم }وال يب الصابرين * وما كان
 قولم إل أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين{ أي

 ل يكن لم هجي إل ذلك }فآتاهم ال ثواب الدنيا{ أي النصر والظفر والعاقبة }وحسن ثواب
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اَلخرة{ أي جع لم ذلك مع هذا }وال يب الحسني{.

 ** َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنَوْا ِإن ُتِطيُعوْا اّلِذيَن َكَفُروْا َيُرّدوُكْم َعَلَى َأْعَقاِبُكْم َفَتنَقِلُبوْا َخاِسِريَن *  َبِل الّلُه َمْوَلُكْم
 َوُهَو َخْيُر الّناِصِريَن *  َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب اّلِذيَن َكَفُروْا الّرْعَب ِبَمآ َأْشَرُكوْا ِبالّلِه َما َلْم ُيَنّزْل ِبِه ُسْلَطانا
 َوَمْأَواُهُم الّناُر َوِبْئَس َمْثَوَى الّظاِلِمَي *  َوَلَقْد َصَدَقُكُم الّلُه َوْعَدُه ِإْذ َتُحّسوَنُهْم ِبِإْذِنِه َحّتَى ِإَذا َفِشْلُتْم

 َوَتَناَزْعُتْم ِفي الْمِر َوَعَصْيُتْم ّمن َبْعِد َمآ َأَراُكْم ّما ُتِحّبوَن ِمنُكم ّمن ُيِريُد الّدْنَيا َوِمنُكم ّمن ُيِريُد اَلِخَرَة ُثّم
 َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َوالّلُه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنَي *  ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوَل َتْلُووَن َعَلَى

 أَحٍد َوالّرُسوُل َيْدُعوُكْم ِفَي ُأْخَراُكْم َفَأَثاَبُكْم ُغّما ِبَغّم ّلَكْيَل َتْحَزُنوْا َعَلَى َما َفاَتُكْم َوَل َمآ َأَصاَبُكْم َوالّلُه
َخِبٌي ِبَما َتْعَمُلوَن 

    يذر تعال عباده الؤمني عن طاعة الكافرين والنافقي, فإن طاعتهم تورث الردى ف الدنيا واَلخرة,
 ولذا قال تعال: }إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين{ ث أمرهم بطاعته

 وموالته والستعانة به والتوكل عليه, فقال تعال: }بل ال مولكم وهو خي الناصرين{ ث بشرهم بأنه
 سيلقي ف قلوب أعدائهم الوف منهم والذلة لم بسبب كفرهم وشركهم, مع ما ادخره لم ف الدار

 اَلخرة من العذاب والنكال, فقال }سنلقي ف قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بال ما ل ينل به
 سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالي{ وقد ثبت ف الصحيحي عن جابر بن عبد ال أن رسول ال
 قال: »أعطيت خسا ل يعطهن أحد من النبياء قبلي: نصرت بالرعب مسية شهر, وجعلت ل الرض
 مسجدا وطهورا, وأحلت ل الغنائم, وأعطيت الشفاعة, وكان النب يبعث إل قومه خاصة وبعثت إل
 الناس عامة« وقال المام أحد: حدثنا ممد بن أب عدي عن سليمان التيمي عن سيار عن أب أمامة أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »فضلن رب على النبياء ـ أو قال على المم ـ بأربع: قال:
 أرسلت إل الناس كافة, وجعلت ل الرض كلها ولمت مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجًل من أمت

 الصلة فعنده مسجده وطهوره, ونصرت بالرعب مسية شهر يقذفه ف قلوب أعدائي, وأحلت ل
 الغنائم«. ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الموي مولهم الدمشقي سكن

 البصرة, عن أب أمامة صدي بن عجلن رضي ال عنه به, وقال: حسن صحيح. وقال سعيد بن
 منصور: أنبأنا ابن وهب, أخبن عمرو بن الارث أن أبا يونس حدثه عن أب هريرة أن رسول ال صلى

 ال عليه وسلم, قال: »نصرت بالرعب على العدو«, ورواه مسلم من حديث ابن وهب. وقال المام
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 أحد: حدثنا حسي بن ممد, حدثنا إسرائيل عن أب إسحاق, عن أب بردة, عن أبيه أب موسى, قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أعطيت خسا: بعثت إل الحر والسود, وجعلت ل الرض

 طهورا ومسجدا, وأحلت ل الغنائم ول تل لن كان قبلي, ونصرت بالرعب شهرا, وأعطيت
 الشفاعة, وليس من نب إل وقد سأل شفاعته وإن اختبأت شفاعت ث جعلتها لن مات ل يشرك بال

 شيئا« تفرد به أحد. وروى العوف عن ابن عباس ف قوله تعال: }سنلقي ف قلوب الذين كفروا
 الرعب{ قال: قذف ال ف قلب أب سفيان الرعب فرجع إل مكة, فقال النب صلى ال عليه وسلم: »إن
 أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا, وقد رجع وقذف ال ف قلبه الرعب« رواه ابن أب حات. وقوله تعال:
 }ولقد صدقكم ال وعده إذ تسونم بإذنه{ قال ابن عباس: وعدهم ال النصر, وقد يستدل بذه اَلية

 على أحد القولي التقدمي ف قوله تعال: }إذ تقول للمؤمني ألن يكفيكم أن يدكم ربكم بثلثة آلف
 من اللئكة منلي بلى إن تصبوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يددكم ربكم بمسة آلف من

 اللئكة مسومي{ أن ذلك كان يوم أحد, لن عدوهم كان ثلثة آلف مقاتل, فلما واجهوهم كان
 الظفر والنصر أول النهار للسلم, فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض القاتلة, تأخر

 الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة, ولذا قال }ولقد صدقكم ال وعده{ أي أول النهار }إذ
 تسونم{ أي تقتلونم }بإذنه{ أي بتسليطه إياكم عليهم }حت إذا فشلتم{ وقال ابن جريج: قال ابن
 عباس: الفشل الب }وتنازعتم ف المر وعصيتم{ كما وقع للرماة }من بعد ما أراكم ما تبون{ وهو

 الظفر منهم }منكم من يريد الدنيا{ وهم الذين رغبوا ف الغنم حي رأوا الزية }ومنكم من يريد
 اَلخرة ث صرفكم عنهم ليبتليكم{ ث أدالم عليكم ليختبكم ويتحنكم }ولقد عفا عنكم{ أي غفر

 لكم ذلك الصنيع, وذلك, وال أعلم, لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد السلمي وعددهم, قال ابن
 جريج: قوله }ولقد عفا عنكم{ قال: ل يستأصلكم, وكذا قال ممد بن إسحاق: رواها ابن جرير
 }وال ذو فضل على الؤمني{ وقال المام أحد: حدثنا سليمان بن داود, حدثنا عبد الرحن بن أب
 الزناد عن أبيه, عن ُعبيد ال عن ابن عباس أنه قال: ما نصر ال ف موطن كما نصر يوم أحد, قال:
 فأنكرنا ذلك, فقال ابن عباس: بين وبي من أنكر ذلك كتاب ال, إن ال يقول ف يوم أحد }ولقد

 صدقكم ال وعده إذ تسونم بإذنه{ يقول ابن عباس والسن: القتل }حت إذا فشلتم وتنازعتم ف المر
 وعصيتم من بعدما أراكم ما تبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اَلخرة{ اَلية, وإنا عن بذا

 الرماة, وذلك أن النب صلى ال عليه وسلم أقامهم ف موضع ث قال: »احوا ظهورنا, فإن رأيتمونا نقتل
 فل تنصرونا, وإن رأيتمونا قد غنمنا فل تشركونا« فلما غنم النب صلى ال عليه وسلم, وأباحوا عسكر
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 الشركي, أكب الرماة جيعا دخلوا ف العسكر ينهبون, ولقد التقت صفوف أصحاب رسول ال صلى
 ال عليه وسلم فهم هكذا ـ وشبك بي يديه ـ وانتشبوا, فلما أخل الرماة تلك اللة الت كانوا فيها,
 دخلت اليل من ذلك الوضع على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم, فضرب بعضهم بعضا,

 والتبسوا وقتل من السلمي, ناس كثي, وقد كان النصر لرسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه أول
 النهار حت قتل من أصحاب لواء الشركي سبعة أو تسعة, وجال السلمون جولة نو البل, ول يبلغوا
 حيث يقول الناس الغار, إنا كانوا تت الهراس, وصاح الشيطان: قتل ممد, فلم يشكوا به أنه حق,

 فل زلنا كذلك ما نشك أنه حق حت طلع رسول ال صلى ال عليه وسلم بي السعدين نعرفه بتلفته إذا
 مشى, قال: ففرحنا حت كأنه ل يصبنا ما أصابنا, قال: فرقى نونا وهو يقول: »اشتد غضب ال على
 قوم دموا وجه رسول ال« ويقول مرة أخرى: »اللهم إنه ليس لم أن يعلونا« حت انتهى إلينا فمكث

 ساعة, فإذا أبو سفيان يصيح ف أسفل البل اعُل هبل ـ مرتي يعن إله ـ أين ابن أب كبشة ؟ أين ابن
 أب قحافة ؟ أين ابن الطاب ؟ فقال عمر رضي ال عنه يا رسول ال أل أجيبه ؟ قال »بلى«. فلما قال:
 اعل هبل. قال عمر: ال أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد. عنها أو َفَعاَل. فقال أين

 ابن أب كبشة ؟ أين ابن أب قحافة ؟ أين ابن الطاب ؟ فقال عمر, هذا رسول ال صلى ال عليه وسلم,
 وهذا أبو بكر, وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان, يوم بيوم بدر, اليام دول, وإن الرب سجال,

 قال: فقال: عمر: ل سواء قتلنا ف النة, وقتلكم ف النار. قال: إنكم تزعمون ذلك, فقد خبنا
 وخسرنا إذن, فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون ف قتلكم مثلة ول يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال: ث
 أدركته حية الاهلية, فقال: أما إنه إن كان ذلك ل نكرهه, هذا حديث غريب وسياق عجيب, وهو

 من مرسلت ابن عباس, فإنه ل يشهد أحدا ول أبوه, وقد أخرجها الاكم ف مستدركه عن أب النضر
 الفقيه, عن عثمان بن سعيد, عن سلمان بن داود بن علي بن عبد ال بن عباس به, وهكذا رواه ابن أب

 حات والبيهقي ف دلئل النبوة من حديث سليمان بن داود الاشي به. ولبعضه شواهد ف الصحاح
 وغيها فقال المام أحد: حدثنا عفان, حدثنا حاد عن عطاء بن السائب, عن الشعب, عن ابن مسعود,

 قال: إن النساء كن يوم أحد خلف السلمي يهزن على جرحى الشركي, فلو حلفت يومئذ رجوت
 أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا, حت أنزل ال }منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اَلخرة ث

 صرفكم عنهم ليبتليكم{ فلما خالف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم, وعصوا ما أمروا به, أفرد
 النب صلى ال عليه وسلم ف تسعة: سبعة من النصار, ورجلي من قريش, وهو عاشرهم صلى ال عليه

 وسلم, فلما رهقوه قال: »رحم ال رجًل ردهم عنا« قال: فقام رجل من النصار فقاتل ساعة حت
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 قتل, فلما رهقوه أيضا قال: »رحم ال رجًل ردهم عنا« فلم يزل يقول ذلك حت قتل السبعة, فقال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم لصاحبيه: »ما أنصفنا أصحابنا« فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل: فقال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »قولوا: ال أعلى وأجل«, فقالوا: ال أعلى وأجل. فقال أبو سفيان, لنا
 العزى ول عزى لكم. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »قولوا:  ال مولنا والكافرون ل مول
 لم« فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. فيوم علينا ويوم لنا, يوم نساء ويوم نسر, حنظلة بنظلة وفلن

 بفلن وفلن بفلن. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »ل سواء: أما قتلنا فأحياء يرزقون, وأما
 قتلكم ففي النار يعذبون« فقال أبو سفيان, لقد كان ف القوم مثلة, وإن كان لعن غي مل منا, ما

 أمرت ول نيت, ول أحببت ول كرهت, ول ساءن ول سرن, قال: فنظروا فإذا حزة قد بقر بطنه,
 وأخذت هند كبده فلكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »أكلت

 شيئا« ؟ قالوا: ل. قال: »ما كان ال ليدخل شيئا من حزة ف النار« قال: فوضع رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: حزة فصلى عليه, وجيء برجل من النصار فوضع إل جنبه فصلى عليه, فرفع النصاري

 وترك حزة حت جيء بآخر فوضع إل جنب حزة فصلى عليه, ث رفع وترك حزة, حت صلى عليه
 يومئذ سبعي صلة, تفرد به أحد أيضا. وقال البخاري: حدثنا عبيد ال بن موسى عن إسرائيل, عن أب
 إسحاق, عن الباء, قال: لقينا الشركي يومئذ وأجلس النب صلى ال عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر
 عليهم عبد ال بن جبي, وقال »ل تبحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فل تبحوا, وإن رأيتموهم ظهروا
 علينا فل تعينونا« فلما لقيناهم هربوا حت رأيت النساء يشتددن ف البل رفعن عن سوقهن, قد بدت
 خلخلهن, فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد ال بن جبي: عهد إّل النب صلى ال عليه وسلم

 أن ل تبحوا فأبوا, فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيًل, فأشرف أبو سفيان فقال: أف القوم
 ممد ؟ فقال »ل تيبوه«. فقال: أف القوم ابن أب قحافة ؟ قال »ل تيبوه«. فقال: أف القوم ابن

 الطاب ؟ فقال: إن هؤلء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لجابوا. فلم يلك عمر نفسه فقال له: كذبت يا
 عدو ال قد أبقى ال لك ما يزنك, قال أبو سفيان: اعل هبل. فقال النب صلى ال عليه وسلم:

 »أجيبوه« قالوا: ما نقول قال: »قولوا: ال أعلى وأجل«. قال أبو سفيان: لنا العزى ول عزى لكم.
 فقال النب صلى ال عليه وسلم »أجيبوه« قالوا: ما نقول ؟ قال »قولوا: ال مولنا ول مول لكم«. قال

 أبو سفيان: يوم بيوم بدر, والرب سجال, وتدون مثلة ل آمر با ول تسؤن, تفرد به البخاري من هذا
 الوجه, ث رواه عن عمرو بن خالد عن زهي بن معاوية, عن أب إسحاق, عن الباء بنحوه, وسيأت

 بأبسط من هذا وقال البخاري أيضا: حدثنا عبيد ال بن سعيد, حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة,
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 عن أبيه, عن عائشة رضي ال عنها قالت: لا كان يوم أحد هزم الشركون, فصرخ إبليس: أي عباد ال
 أخراكم, فرجعت أولهم فاجتلدت هي وأخراهم, فبصر حذيفة, فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد
 ال أب أب. قال: قالت: فو ال ما احتجزوا حت قتلوه, فقال حذيفة: يغفر ال لكم. قال عروة: فو ال
 ما زالت ف حذيفة بقية خي حت لق بال عز وجل. وقال ممد بن إسحاق: حدثن يي بن عباد بن

 عبد ال بن الزبي عن أبيه عن جده أن الزبي بن العوام قال: وال لقد رأيتن أنظر إل خدم هند
 وصواحباتا مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثي ول قليل, ومالت الرماة إل العسكر حي كشفنا
 القوم عنه يريدون النهب, وخلوا ظهورنا للخيل, فأتتنا من أدبارنا, وصرخ صارخ: أل إن ممدا قد

 قتل, فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حت ما يدنو منه أحد من القوم. قال ممد
 بن إسحاق: فلم يزل لواء الشركي صريعا حت أخذته عمرة بنت علقمة الارثية فدفعته لقريش فلثوا

 به. وقال السدي, عن عبد خي قال: قال عبد ال بن مسعود: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يريد الدنيا حت نزل فينا ما نزل يوم أحد }منكم من يريد الدنيا ومنكم
 من يريد اَلخرة{ وقد روي من غي وجه عن ابن مسعود, وكذا روي عن عبد الرحن بن عوف وأب

 طلحة, رواهن ابن مردويه ف تفسيه, وقوله تعال: }ث صرفكم عنهم ليبتليكم{ قال ابن إسحاق:
 حدثن القاسم بن عبد الرحن بن رافع أحد بن عدي بن النجار, قال: انتهى أنس بن النضر عّم أنس بن

 مالك إل عمر بن الطاب وطلحة بن عبيد ال ف رجال من الهاجرين والنصار قد ألقوا ما بأيديهم,
 فقال: ما يليكم ؟ فقالوا: قتل رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال: فما تصنعون بالياة بعده ؟ قوموا
 فموتوا على ما مات عليه, ث استقبل القوم فقاتل حت قتل رضي ال عنه وقال البخاري: حدثنا حسان
 بن حسان, حدثنا ممد بن طلحة, حدثنا حيد عن أنس بن مالك أن عمه يعن أنس بن النضر, غاب

 عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النب صلى ال عليه وسلم لئن أشهدن ال مع رسول ال ليين ال ما
 أجد, فلقي يوم أحد فهزم الناس, فقال: اللهم إن أعتذر إليك ما صنع هؤلء ـ يعن السلمي ـ وأبرأ
 إليك ما جاء به الشركون, فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ, فقال: أين يا سعد إن أجد ريح النة دون

 أحد, فمضى فقتل, فما عرف حت عرفته أخته ببنانه بشامة, وبه بضع وثانون من طعنة وضربة ورمية
 بسهم, هذا لفظ البخاري, وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه وقال البخاري أيضا: حدثنا
 عبدان, حدثنا أبو حزة عن عثمان بن موهب, قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا, فقال: من
 هؤلء القعود ؟ قالوا: هؤلء قريش. قال: من الشيخ ؟ قالوا: ابن عمر, فأتاه فقال: إن سائلك عن شيء

 فحدثن, قال: سل, قال: أنشدك برمة هذا البيت, أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال: نعم.
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 قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تلف عن بيعة الرضوان فلم
 يشهدها ؟ قال: نعم. فكب, فقال ابن عمر: تعال لخبك ولبي لك عما سألتن عنه, أما فراره يوم أحد

 فأشهد أن ال عفا عنه, وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تته بنت رسول ال صلى ال عليه وسلم وكانت
 مريضة, فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه« وأما تغيبه

 عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان, فكانت بيعة
 الرضوان بعدما ذهب عثمان إل مكة, فقال النب صلى ال عليه وسلم بيده اليمن: »هذه يد عثمان«

 فضرب با على يده فقال: »هذه يد عثمان اذهب با اَلن معك« ث رواه البخاري من وجه آخر على
أب عوانة, عن عثمان بن عبد ال بن موهب.

   وقوله تعال: }إذ تصعدون ول تلوون على أحد{ أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي ف البل هاربي
 من أعدائكم. وقرأ السن وقتادة }إذ َتْصَعدون{ أي ف البل }ول تلوون على أحد{ أي وأنتم ل

 تلوون على أحد من الدهش والوف والرعب }والرسول يدعوكم ف أخراكم{ أي وهو قد خلفتموه
 وراء ظهوركم يدعوكم إل ترك الفرار من العداء, وإل الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لا شّد
 الشركون على السلمي بأحد فهزموهم دخل بعضهم الدينة, وانطلق بعضهم إل البل فوق الصخرة
 فقاموا عليها. فجعل الرسول صلى ال عليه وسلم يدعو الناس »إّل عباد ال, إّل عباد ال« فذكر ال

 صعودهم إل البل, ث ذكر دعاء النب صلى ال عليه وسلم إياهم, فقال }إذ تصعدون ول تلوون على
 أحد والرسول يدعوكم ف أخراكم{ وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد ال بن

الزبعري: يذكر هزية السلمي يوم أحد ف قصيدته وهو مشرك بعد ل يسلم الت يقول ف أولا:
 يا غراب البي أسعت فقلنا تنطق شيئا قد فعلن للخي وللشر مدىوكل ذلك وجه وقبل

 إل أن قال:
  ليت أشياخي ببدر شهدواجزع الزرج من وقع السلحي حّكت بقباء بركهاواستحر القتل ف عبد
 الشلثم خفوا عند ذاكم ُرّقصارقص الّفان يعلو ف البلفقتلنا الضعف من أشرافهموعدلنا ميل بدر

فاعتدل

   الفان: صغار النعم. وقد كان النب صلى ال عليه وسلم قد أفرد ف اثن عشر رجًل من أصحابه كما
 قال المام أحد: حدثنا حسن بن موسى, حدثنا زهي, حدثنا أبو إسحاق عن الباء بن عازب رضي ال
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 عنه, قال: جعل رسول ال صلى ال عليه وسلم على الرماة يوم أحد ـ وكانوا خسي رجًل ـ عبد
 ال بن جبي قال: ووضعهم موضعا, وقال »إن رأيتمونا تطفنا الطي, فل تبحوا حت أرسل إليكم« وإن

 رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فل تبحوا حت أرسل إليكم, قال فهزموهم قال: فأنا وال رأيت
 النساء يشتددن على البل وقد بدت أسواقهن وخلخلهن رافعات ثيابن, فقال: أصحاب عبد ال
 الغنيمة, أي قوم الغنيمة, ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ قال عبد ال بن جبي: أنسيتم ما قاله لكم

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟ فقالوا: إنا وال لنأتي الناس, فلنصيب من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت
 وجوههم فأقبلوا منهزمي, فذلك الذي يدعوهم الرسول ف أخراهم, فلم يبق مع رسول ال إل اثنا عشر

 رجًل, فأصابوا منا سبعي, وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه أصابوا من الشركي يوم
 بدر مائة وأربعي, سبعي أسيا وسبعي قتيًل. قال أبو سفيان: أف القوم ممد, أف القوم ممد ؟ ـ

 ثلثا ـ قال. فنهاهم رسول ال صلى ال عليه وسلم أن ييبوه, ث قال: أف القوم ابن أب قحافة ؟ أف
 القوم ابن أب قحافة ؟ أف القوم ابن الطاب ؟ أف القوم ابن الطاب ؟ ث أقبل على أصحابه فقال: أما

 هؤلء فقد قتلوا وقد كفيتموهم, فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت وال يا عدو ال, إن الذين عددت
 لحياء كلهم, وقد بقي لك ما يسوؤك, فقال: يوم بيوم بدر, والرب سجال. وإنكم ستجدون ف

 القوم مثلة ل آمر با, ول تسؤن. ث أخذ يرتز يقول: اعل هبل اعل هبل, فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم »أل تيبوه ؟« قالوا: يا رسول ال, وما نقول ؟ قال »قولوا ال أعلى وأجل« قال: لنا العزى
 ول عزى لكم. قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أل تيبوه ؟« قالوا: يا رسول ال, وما نقول ؟ قال

 »قولوا ال مولنا ول مول لكم« وقد رواه البخاري من حديث زهي بن معاوية متصرا, ورواه من
 حديث إسرائيل عن أب إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم, وال أعلم ـ وروى البيهقي ف دلئل النبوة

 من حديث عمارة بن غزية, عن أب الزبي, عن جابر, قال: انزم الناس عن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم يوم أحد, وبقي معه أحد عشر رجًل من النصار, وطلحة بن عبيد ال وهو يصعد البل, فلقيهم

 الشركون, فقال »أل أحد لؤلء« فقال طلحة: أنا يا رسول ال, فقال »كما أنت يا طلحة« فقال رجل
 من النصار: فأنا يا رسول ال, فقاتل عنه, وصعد رسول ال صلى ال عليه وسلم ومن بقي معه, ث قتل

 النصاري فلحقوه, فقال »أل رجل لؤلء« فقال طلحة, مثل قوله, فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم مثل قوله, فقال رجل من النصار: فأنا يا رسول ال, فقاتل عنه وأصحابه يصعدون, ث قتل

 فلحقوه, فلم يزل يقول مثل قوله الول, فيقول طلحة: فأنا يا رسول ال, فيحبسه فيستأذنه رجل من
 النصار للقتال, فيأذن له, فيقاتل مثل من كان قبله, حت ل يبق معه إل طلحة فغشوها, فقال: رسول
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 ال صلى ال عليه وسلم »من لؤلء« فقال طلحة: أنا, فقاتل مثل قتال جيع من كان قبله, وأصيبت
 أنامله, فقال َحس, فقال رسول ال »لو قلت باسم ال وذكرت اسم ال لرفعتك اللئكة والناس

 ينظرون إليك حت تلج بك ف جو السماء« ث صعد رسول ال صلى ال عليه وسلم إل أصحابه وهم
 متمعون. وقد روى البخاري عن أب بكر بن أب شيبة, عن وكيع, عن إساعيل, عن قيس بن أب حازم,

 قال: رأيت يد طلحة شلء وقى با النب صلى ال عليه وسلم, يعن يوم أحد ـ وف الصحيحي من
 حديث معتمر بن سليمان عن أبيه, عن أب عثمان النهدي, قال: ل يبق مع رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, ف بعض اليام الت قاتل فيهن رسول ال صلى ال عليه وسلم, إل طلحة بن عبيد ال وسعد عن
 حديثهما. وقال السن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية, عن هاشم بن هاشم الزهري, قال: سعت

 سعيد بن السيب يقول: سعت سعد بن أب وقاص يقول: َنَثل ل رسول ال صلى ال عليه وسلم كنانته
 يوم أحد وقال »ارم فداك أب وأمي«, وأخرجه البخاري عن عبد ال بن ممد, عن مروان بن معاوية,
 وقال ممد بن إسحاق: حدثن صال بن كيسان عن بعض آل سعد, عن سعد بن أب وقاص, أنه رمى
 يوم أحد دون رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال سعد: فلقد رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يناولن النبل ويقول »ارم فداك أب وأمي« حت إنه ليناولن السهم ليس له نصل فأرمي به ـ وثبت ف
 الصحيحي من حديث إبراهيم بن سعد, عن أبيه, عن جده, عن سعد بن أب وقاص قال: رأيت يوم

 أحد عن يي النب صلى ال عليه وسلم, وعن يساره رجلي عليهما ثياب بيض يقاتلن عنه أشد القتال
 ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ول بعده, يعن جبيل وميكائيل عليهما السلم ـ وقال حاد بن سلمة عن
 علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم أفرد يوم أحد ف سبعة من

 النصار, واثني من قريش, فلما أرهقوه قال »من يردهم عنا وله النة ـ أو وهو رفيقي ف النة«
 فتقدم رجل من النصار, فقاتل حت قتل, ث أرهقوه أيضا, فقال » من يردهم عنا وله النة« فتقدم
 رجل من النصار, فقاتل حت قتل, فلم يزل كذلك حت قتل السبعة, فقال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم لصاحبيه »ما أنصفنا أصحابنا« رواه مسلم عن هدبة بن خالد, عن حاد بن سلمة به نو, وقال
 أبو السود عن عروة بن الزبي, قال: كان أب بن خلف أخو بن جح قد حلف وهو بكة ليقتلن رسول

 ال صلى ال عليه وسلم, فلما بلغت رسول ال حلفته, قال »بل أنا أقتله إن شاء ال« فلما كان يوم
 أحد, أقبل أب ف الديد مقنعا وهو يقول: ل نوت إن نا ممد, فحمل على رسول ال صلى ال عليه

 وسلم يريد قتله, فاستقبله مصعب بن عمي, أخو بن عبد الدار, يقي رسول ال صلى ال عليه وسلم
 بنفسه, فقتل مصعب بن عمي, وأبصر رسول ال صلى ال عليه وسلم ترقوة أب بن خلف, من فرجة
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 بي سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بربته, فوقع إل الرض عن فرسه, ول يرج من طعنته دم, فأتاه
 أصحابه فاحتملوه وهو يور خوار الثور, فقالوا له: ما أجزعك إنا هو خدش  ؟ فذكر لم قول رسول
 ال صلى ال عليه وسلم »بل أنا أقتل أبيا« ث قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي ب, بأهل ذي
 الجاز لاتوا أجعي, فمات إل النار }فسحقا لصحاب السعي{ وقد رواه موسى بن عقبة ف مغازيه,

 عن الزهري, عن سعيد بن السيب بنحوه ـ وذكر ممد بن إسحاق, قال: لا أسند رسول ال صلى ال
 عليه وسلم ف الشعب, أدركه أب بن خلف وهو يقول: ل نوُت إن نوَت, فقال القوم: يا رسول ال

 يعطف عليه رجل منا, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »دعوه« فلما دنا تناول رسول ال صلى ال
 عليه وسلم الربة من الارث بن الصمة, فقال بعض القوم ـ ما ذكر ل ـ فلما أخذها رسول ال

 صلى ال عليه وسلم منه انتفض با انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعي إذا انتفض, ث
 استقبله رسول ال صلى ال عليه وسلم فطعنه ف عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا ـ وذكر

 الواقدي عن يونس بن بكي عن ممد بن إسحاق, عن عاصم بن عمرو بن قتادة, عن عبد ال بن كعب
 بن مالك, عن أبيه, نو ذلك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول مات أب بن خلف ببطن رابغ, فإن
 لسي ببطن رابغ بعد هوى من الليل, إذا أنا بنار تأجج فهبتها, فإذا رجل يرج منها ف سلسلة يتذبا
 يهيج به العطش, وإذا رجل يقول: ل تسقه, فإن هذا قتيل رسول ال صلى ال عليه وسلم. هذا أب بن
 خلف ـ وثبت ف الصحيحي من رواية عبد الرزاق عن معمر, عن هام بن منبه عن أب هريرة, قال:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »اشتد غضب ال على قوم فعلوا برسول ال صلى ال عليه وسلم

 ـ وهو حينئذ يشي إل رباعيته ـ واشتد غضب ال على رجل يقتله رسول ال صلى ال عليه وسلم ف
 سبيل ال« وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, عن ابن
 عباس, قال: اشتد غضب ال على من قتله رسول ال صلى ال عليه وسلم بيده ف سبيل ال, واشتد
 غضب ال على قوم َدّموا وجه رسول ال صلى ال عليه وسلم ـ قال ابن إسحاق: أصيبت رباعية

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, وشج ف وجنته, وكلمت شفته, وكان الذي أصابه عتبة بن أب وقاص,
 فحدثن صال بن كيسان, عمن حدثه عن سعد بن أب وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما
 حرصت على قتل عتبة بن أب وقاص إن كان ما علمته لسيء اللق مبغضا ف قومه, ولقد كفان فيه
 قول رسول ال صلى ال عليه وسلم »اشتد غضب ال على من َدّمى وجه رسول ال صلى ال عليه
 وسلم« ـ وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري, عن عثمان الزري, عن مقسم أن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم دعا على عتبة بن أب وقاص يوم أحد حي كسر رباعيته وَدّمى وجهه, فقال »اللهم
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 ل تل عليه الول حت يوت كافرا« فما حال عليه الول حت مات كافرا إل النار ـ وذكر الواقدي
 عن ابن أب سبة, عن إسحاق بن عبد ال بن أب فروة, عن أب الويرث, عن نافع بن جبي, قال:

 سعت رجًل من الهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إل النبل يأت من كل ناحية ورسول ال صلى
 ال عليه وسلم وسطها, كل ذلك يصرف عنه, ولقد رأيت عبد ال بن شهاب الزهري يقول يومئذ,

 دلون على ممد ل نوت إن نا, ورسول ال صلى ال عليه وسلم إل جنبه ليس معه أحد, ث جاوزه
 فعاتبه ف ذلك صفوان, فقال وال ما رأيته أحلف بال إنه منا منوع! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا
 على قتله فلم نلص إل ذلك, قال الواقدي: والذي ثبت عندنا, أن الذي رمى ف وجنت رسول ال

 صلى ال عليه وسلم ابن قميئة, والذي َدّمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أب وقاص, وقال أبو داود
 الطيالسي: حدثنا ابن البارك عن إسحاق بن يي بن طلحة بن عبيد ال, أخبن عيسى بن طلحة عن أم
 الؤمني عائشة رضي ال عنها, قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد, قال: ذاك يوم كله لطلحة ث أنشأ

 يدث, قال: كنت أول من فاء يوم أحد, فرأيت رجًل يقاتل مع رسول ال صلى ال عليه وسلم دونه
 وأراه قال حية, فقال: فقلت: كن طلحة حيث فاتن ما فاتن, فقلت: يكون رجًل من قومي أحب إل

 وبين وبي الشركي رجل ل أعرفه وأنا أقرب إل رسول ال صلى ال عليه وسلم منه, وهو يطف
 الشي خطفا ل أحفظه, فإذا هو أبو عبيدة بن الراح, فانتهينا إل رسول ال صلى ال عليه وسلم, وقد
 كسرت رباعيته وشج ف وجهه, وقد دخل ف وجنته حلقتان من حلق الغفر, فقال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم »عليكما صاحبكما يريد طلحة« وقد نزف فلم نلتفت إل قوله, قال: وذهبت لن أنزع
 ذلك من وجهه, فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بقي لا تركتن فتركته, فكره أن يتناولا بيده فيؤذي

 رسول ال صلى ال عليه وسلم, فأّزم عليه بفيه فاستخرج إحدى اللقتي, ووقعت ثنّيته مع اللقة,
 وذهبت لصنع ما صنع, فقال: أقسمت عليك بقي لا تركتن, قال ففعل مثل ما فعل ف الرة الول,

 فوقعت ثنيته الخرى مع اللقة, فكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما, فأصلحنا من شأن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم ث أتينا طلحة ف بعض تلك الفار, فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية
 وضربة, وإذا قد قطعت أصبعه, فأصلحنا من شأنه, ورواه اليثم بن كليب والطبان من حديث إسحاق
 بن يي به. وعند اليثم فقال أبو عبيدة: أنشدك ال يا أبا بكر إل تركتن ؟ فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه,

 فجعل ينضنضه كراهية أن يؤذي رسول ال صلى ال عليه وسلم ث استل السهم بفيه فبدرت ثنية أبو
 عبيدة, وذكر تامه, واختاره الافظ الضياء القدسي ف كتابه, وقد ضّعف علي بن الدين هذا الديث

 من جهة إسحاق بن يي هذا فإنه تكلم فيه يي بن سعيد القطان وأحد ويي بن معي والبخاري وأبو
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 زرعة وأبو حات وممد بن سعد والنسائي وغيهم وقال ابن وهب: أخبن عمرو بن الارث أن عمر
 بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا أب سعيد الدري لا جرح النب صلى ال عليه وسلم يوم أحد
 مص الرح حت أنقاه ولح أبيض فقيل له: مه, فقال: ل وال ل أمه أبدا, ث أدبر يقاتل, فقال النب

 صلى ال عليه وسلم »من أراد أن ينظر إل رجل من أهل النة فلينظر إل هذا« فاستشهد. وقد ثبت ف
 الصحيحي من طريق عبد العزيز بن أب حازم, عن أبيه, عن سهل بن سعد, أنه سئل عن جرح رسول
 ال صلى ال عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول ال صلى ال عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت
 البيضة على رأسه صلى ال عليه وسلم, فكانت فاطمة بنت رسول ال صلى ال عليه وسلم تغسل الدم
 وكان علي يسكب عليه الاء بالجن, فلما رأت فاطمة أن الاء ل يزيد الدم إل كثرة أخذت قطعة من
 حصي فأحرقتها حت إذا صارت رمادا ألصقته بالرح فاستمسك الدم, وقوله تعال: }فأثابكم غما

 بغم{ أي فجزاكم غما على غم, كما تقول العرب: نزلت ببن فلن, ونزلت على بن فلن. وقال ابن
 جرير: وكذا قوله }ولصلبنكم ف جذوع النخل{ أي على جذوع النخل, قال ابن عباس: الغم الول

 بسبب الزية, وحي قيل قتل ممد صلى ال عليه وسلم, والثان حي علهم الشركون فوق البل,
 وقال النب صلى ال عليه وسلم: »اللهم ليس لم أن يعلونا« وعن عبد الرحن بن عوف: الغم الول

 بسبب الزية, والثان حي قيل قتل ممد صلى ال عليه وسلم كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الزية,
 رواها ابن مردويه, وروي عن عمر بن الطاب نو ذلك, وذكر ابن أب حات, عن قتادة نو ذلك أيضا
 وقال السدي: الغم الول بسبب ما فاتم من الغنيمة والفتح, والثان يإشراف العدو عليهم, وقال ممد
 بن إسحاق }فأثابكم غما بغم{ أي كربا بعد كرب قتل َمْن قتل من إخوانكم, وعلو عدوكم عليكم,

 وما وقع ف أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم, فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم, وقال ماهد
 وقتادة: الغم الول ساعهم قتل ممد, والثان ما أصابم من القتل والراح, وعن قتادة والربيع بن أنس
 عكسه. وعن السدي: الول ما فاتم من الظفر والغنيمة, والثان إشراف العدو عليهم, وقد تقدم هذا

 القول عن السدي. قال ابن جرير: وأول هذه القوال بالصواب قول من قال }فأثابكم غما بغم{
 فأثابكم بغمكم أيها الؤمنون برمان ال إياكم غنيمة الشركي والظفر بم والنصر عليهم, وما أصابكم

 من القتل والراح, يومئذ بعد الذي كان قد أراكم ف كل ذلك ما تبون بعصيتكم أمر ربكم,
 وخلفكم أمر نبيكم صلى ال عليه وسلم غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم

 منهم. وقوله تعال: }لكيل تزنوا على ما فاتكم{ أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم }ول
 ما أصابكم{ من الراح والقتل, قاله ابن عباس وعبد الرحن بن عوف والسن وقتادة والسدي, }وال
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خبي با تعملون{ سبحانه وبمده ل إله إل هو جل وعل.(

 ** ُثّم َأنَزَل َعَلْيُكْم ّمن َبْعِد اْلَغّم َأَمَنًة ّنَعاسا َيْغَشَى َطآِئَفًة ّمْنُكْم َوَطآِئَفٌة َقْد َأَهّمْتُهْم َأْنُفُسُهْم َيُظّنوَن ِبالّلِه
 َغْيَر اْلَحّق َظّن اْلَجاِهِلّيِة َيُقوُلوَن َهل ّلَنا ِمَن الْمِر ِمن َشْيٍء ُقْل ِإّن الْمَر ُكّلُه لّلِه ُيْخُفوَن ِفَي َأْنُفِسِهم ّما َل

 ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن الْمِر َشْيٌء ّما ُقِتْلَنا َهاُهَنا ُقل ّلْو ُكنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز اّلِذيَن ُكِتَب
 َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلَى َمَضاِجِعِهْم َوِلَيْبَتِلَي الّلُه َما ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلُيَمّحَص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َوالّلُه َعِليٌم ِبَذاِت

 الّصُدوِر *  ِإّن اّلِذيَن َتَوّلْوْا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإّنَما اْسَتَزّلُهُم الّشْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوْا َوَلَقْد َعَفا
الّلُه َعْنُهْم ِإّن الّلَه َغُفوٌر َحِليٌم 

    يقول تعال متنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم
 ُمْسَتلئمو السلح ف حال ههم وغمهم, والنعاس ف مثل تلك الال دليل على المان, كما قال تعال ف

 سورة النفال ف قصة بدر }إذ يغشيكم النعاس أمنة منه{ اَلية, وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد
 الشج, حدثنا أبو نعيم وكيع, عن سفيان, عن عاصم, عن أب رزين, عن عبد ال بن مسعود, قال:

 النعاس ف القتال من ال وف الصلة من الشيطان, وقال البخاري وقال ل خليفة: حدثنا يزيد بن زريع,
 حدثنا سعيد عن قتادة, عن أنس, عن أب طلحة, قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد, حت سقط

 سيفي من يدي مرارا, يسقط وآخذه, ويسقط وآخذه, وهكذا رواه ف الغازي معلقا, ورواه ف كتاب
 التفسي مسندا عن شيبان, عن قتادة, عن أنس, عن أب طلحة, قال: غشينا النعاس ونن ف مصافنا يوم
 أحد, قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والاكم
 من حديث حاد بن سلمة, عن ثابت, عن أنس, عن أب طلحة, قال, رفعت رأسي يوم أحد وجعلت

 أنظر وما منهم يومئذ أحد إل ييل تت حجفته من النعاس, لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح, ورواه
 النسائي أيضا, عن ممد بن الثن, عن خالد بن الارث, عن أب قتيبة, عن ابن أب عدي, كلها عن
 حيد, عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت فيمن ألقي عليه النعاس, الديث, وهكذا ُرِوي عن الزبي
 وعبد الرحن بن عوف وقال البيهقي: حدثنا أبوعبد ال الافظ, أخبن أبو السي ممد بن يعقوب,
 حدثنا ممد بن إسحاق الثقفي, حدثنا ممد بن عبد ال بن البارك الخزومي, حدثنا يونس بن ممد,

 حدثنا شيبان عن قتادة, حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونن ف مصافنا يوم أحد
 فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الخرى النافقون ليس لم هم ِإل

 أنفسهم أجب قوم وأرعنه وأخذله للحق }يظنون بال غي الق ظن الاهلية{ أي ِإنا هم َكَذبة أهل
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 شك وريب ف ال عز وجل هكذا رواه بذه الزيادة وكأنا من كلم قتادة رحه ال وهو كما قال, فإن
 ال عز وجل يقول: }ث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم{ يعن أهل اليان

 واليقي والثبات والتوكل الصادق وهم الازمون بأن ال عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله, ولذا
 قال: }وطائفة قد أهتهم أنفسهم{ يعن ليغشاهم النعاس من القلق والزع والوف }يظنون بال غي

 الق ظن الاهلية{ كما قال ف اَلية الخرى }بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إل أهليهم
 أبدا{ إل آخر اَلية, وهكذا هؤلء اعتقدوا أن الشركي لا ظهروا تلك الساعة أنا الفيصلة وأن اِلسلم

 قد باد وأهله, وهذا شأن أهل الريب والشك ِإذا حصل أمر من المور الفظيعة تصل لم هذه الظنون
 الشنيعة, ث أخب تعال عنهم أنم }يقولون{ ف تلك الال }هل لنا من المر من شيء{ فقال تعال:

 }قل إن المر كله ل يفون ف أنفسهم ما ل يبدون لك{ ث فسر ما أخفوه ف أنفسهم بقوله }يقولون
 لو كان لنا من المر شيء ما قتلنا ههنا{ أي يسرون هذه القالة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم.

 قال ابن ِإسحاق: فحدثن يي بن عباد بن عبد ال بن الزبي, عن أبيه, عن عبد ال بن الزبي, قال: قال
 الزبي: لقد رأيتن مع رسول ال صلى ال عليه وسلم حي اشتد الوف علينا أرسل ال علينا النوم فما
 منا من رجل إل ذقنه ف صدره, قال: فو ال إن لسع قول معتب بن قشي ما أسعه إل كاللم يقول:
 لو كان لنا من المر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منه وف ذلك أنزل ال }يقولون لو كان لنا من المر

 شيء ما قتلنا ههنا{ لقول معتب, رواه ابن أب حات. قال ال تعال: }قل لو كنتم ف بيوتكم لبز الذين
 كتب عليهم القتل إل مضاجعهم{ أي هذا قدر قدره ال عز وجل وحكم حتم ل ميد عنه ول مناص
 منه, وقوله تعال: }وليبتلي ال ما ف صدوركم وليمحص ما ف قلوبكم{ أي يتبكم با جرى عليكم

 ليميز البيث من الطيب ويظهر أمر الؤمن من النافق للناس ف القوال والفعال }وال عليم بذات
 الصدور{ أي با يتلج ف الصدور من السرائر والضمائر, ث قال تعال: }إن الذين تولوا منكم يوم التقى

 المعان ِإنا استزلم الشيطان ببعض ما كسبوا{ أي ببعض ذنوبم السابقة كما قال بعض السلف: ِإن
 من ثواب السنة السنة بعدها وِإن من جزاء السيئة السيئة بعدها, ث قال تعال }ولقد عفا ال عنهم{
 أي عما كان منهم من الفرار }إن ال غفور حليم{ أي يغفر الذنب ويلم عن خلقه ويتجاوز عنهم,
 وقد تقدم حديث ابن عمر ف شأن عثمان وتوليه يوم أحد وأن ال قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند
 قوله }ولقد عفا ال عنكم{ ومناسب ذكره ههنا, قال اِلمام أحد: حدثنا معاوية بن عمرو, حدثنا

 زائدة, عن عاصم, عن شقيق, قال: لقي عبد الرحن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما ل أراك
 جفوت أمي الؤمني عثمان فقال له عبد الرحن: أبلغه أن ل أفر يوم حني, قال عاصم: يقول يوم أحد:
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 ول أتلف عن بدر ول أترك سنة عمر, قال: فانطلق فأخب بذلك عثمان, قال: فقال عثمان: أما قوله
 ِإن ل أفر يوم حني, فكيف يعين بذنب قد عفا ال عنه فقال تعال: }ِإن الذين تولوا منكم يوم التقى
 المعان ِإنا استزلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا ال عنهم{ وأما قوله إن تلفت يوم بدر, فِإن

 كنت أمرض رقية بنت رسول ال صلى ال عليه وسلم حت ماتت وقد ضرب ل رسول ال صلى ال
 عليه وسلم بسهم, ومن ضرب له رسول ال صلى ال عليه وسلم بسهم فقد شهد, وأما قوله ِإن تركت

سنة عمر فِإن ل أطيقها ول هو, فأته فحدثه بذلك.

 ** َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َل َتُكوُنوْا َكاّلِذيَن َكَفُروْا َوَقاُلوْا ِلْخَواِنِهْم ِإَذا َضَرُبوْا ِفي الْرِض َأْو َكاُنوْا ُغّزى ّلْو
 َكاُنوْا ِعْنَدَنا َما َماُتوْا َوَما ُقِتُلوْا ِلَيْجَعَل الّلُه َذِلَك َحْسَرًة ِفي ُقُلوِبِهْم َوالّلُه ُيْحِيـي َوُيِميُت َوالّلُه ِبَما

 َتْعَمُلوَن َبِصٌي *  َوَلِئْن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبيِل الّلِه َأْو ُمّتْم َلَمْغِفَرٌة ّمَن الّلِه َوَرْحَمٌة َخْيٌر ّمّما َيْجَمُعوَن *  َوَلِئْن ّمّتْم
َأْو ُقِتْلُتْم ِلَلى ال ُتْحَشُروَن 

    ينهى تعال عباده الؤمني عن مشابة الكفار ف اعتقادهم الفاسد, الدال عليه قولم عن إخوانم الذين
 ماتوا ف السفار والروب, لو كانوا تركوا ذلك لا أصابم ما أصابم, فقال تعال: }يا أيها الذين آمنوا
 ل تكونوا كالذين كفروا وقالوا لخوانم{ أي عن إخوانم }إذا ضربوا ف الرض{ أي سافروا للتجارة
 ونوها }أو كانوا غزى{ أي كانوا ف الغزو }لو كانوا عندنا{ أي ف البلد }ما ماتوا وما قتلوا{ أي ما

 ماتوا ف السفر, وما قتلوا ف الغزو وقوله تعال: }ليجعل ال ذلك حسرة ف قلوبم{ أي خلق هذا
 العتقاد ف نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتم وقتلهم, ث قال تعال ردا عليهم }وال ييي وييت{ أي
 بيده اللق وإليه يرجع المر, ول ييا أحد ول يوت أحد إل بشيئته وقدره, ول يزاد ف عمر أحد ول

 ينقص منه شيء إل بقضائه وقدره }وال با تعملون بصي{ أي علمه وبصره نافذ ف جيع خلقه, ل
 يفى عليه من أمورهم شيء, وقوله تعال: }ولئن قتلتم ف سبيل ال أو متم لغفرة من ال ورحة خي ما

 يمعون{ تضمن هذا أن القتل ف سبيل ال والوت أيضا, وسيلة إل نيل رحة ال وعفوه ورضوانه,
 وذلك خي من البقاء ف الدنيا َجْمع حطامها الفان, ث أخب تعال بأن كل من مات أو قتل فمصيه

 ومرجعه إل ال عز وجل, فيجزيه بعمله إن خيا فخي, وإن شرا فشر, فقال تعال: }ولئن متم أو قتلتم
لل ال تشرون{.
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 ** َفِبَما َرْحَمٍة ّمَن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَفّضوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر
 َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي الْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوّكْل َعَلى الّلِه ِإّن الّلَه ُيِحّب اْلُمَتَوّكِلَي *  ِإن َينُصْرُكُم الّلُه َفَل

 َغاِلَب َلُكْم َوِإن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا اّلِذي َينُصُرُكم ّمْن َبْعِدِه َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوّكِل اْلُمْؤِمُنوَن *  َوَما َكاَن ِلَنِبّي
 َأْن َيُغّل َوَمن َيْغُلْل َيْأِت ِبَما َغّل َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثّم ُتَوّفَى ُكّل َنْفٍس ّما َكَسَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن *  َأَفَمِن اّتَبَع
 ِرْضَواَن الّلِه َكَمن َبآَء ِبَسْخٍط ّمَن الّلِه َوَمْأَواُه َجَهّنُم َوِبْئَس اْلَمِصُي *  ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد الّلِه والّلُه َبِصٌي
 ِبَما َيْعَمُلوَن *  َلَقْد َمّن الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِنَي ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًل ّمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلوْا َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزّكيِهْم

َوُيَعّلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضلٍل ّمِبٍي 
    يقول تعال ماطبا رسوله, متنا عليه وعلى الؤمني فيما ألن به قلبه على أمته التبعي لمره, التاركي

 لزجره, وأطاب لم لفظه }فبما رحة من ال لنت لم{ أي: أي شيء جعلك لم لينا, لول رحة ال
 بك وبم, وقال قتادة }فبما رحة من ال لنت لم{ يقول فبحة من ال لنت لم, وما صلة, والعرب
 تصلها بالعرفة كقوله }فبما نقضهم ميثاقهم{ وبالنكرة كقوله: }عما قليل{ وهكذا ههنا قال: }فبما
 رحة من ال لنت لم{ أي برحة من ال, وقال السن البصري هذا خلق ممد صلى ال عليه وسلم

 بعثه ال به, وهذه اَلية الكرية شبيهة بقوله تعال: }لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
 حريص عليكم بالؤمني رؤوف رحيم{ وقال المام أحد: حدثنا حيوة, حدثنا بقية, حدثنا ممد بن

 زياد, حدثن أبو راشد اُلْبران قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول ال صلى ال
 عليه وسلم فقال »يا أبا أمامة إن من الؤمني من يلي ل قلبه« تفرد به أحد, ث قال تعال: }ولو كنت

 فظا غليظ القلب ل نفضوا من حولك{ والفظ الغليظ, والراد به ههنا غليظ الكلم لقوله بعد ذلك
 }غليظ القلب{ أي لو كنت سيء الكلم, قاسي القلب عليهم ل نفضوا عنك وتركوك, ولكن ال

 جعهم عليك, وألن جانبك لم تأليفا لقلوبم, كما قال عبد ال بن عمرو: »إن أرى صفة رسول ال
 صلى ال عليه وسلم ف الكتب التقدمة إنه ليس بفظ, ول غليظ, ول صخاب ف السواق ول يزي

 بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويصفح«, وقال أبو إساعيل ممد بن إساعيل الترمذي: أنبأنا بشر بن عبيد
 الدارمي, حدثنا عمار بن عبد الرحن عن السعودي عن ابن أب مليكة, عن عائشة رضي ال عنها

 قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن ال أمرن بداراة الناس كما أمرن بإقامة الفرائض«
 حديث غريب. ولذا قال تعال: }فاعف عنهم واستغفر لم وشاورهم ف المر{ ولذلك كان رسول

 ال صلى ال عليه وسلم يشاور أصحابه ف المر إذا حدث تطييبا لقلوبم ليكون أنشط لم فيما
 يفعلونه, كما شاورهم يوم بدر ف الذهاب إل العي, فقالوا: يا رسول ال, لو استعرضت بنا عرض
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 البحر لقطعناه معك, ولو سرت بنا إل برك الغماد لسرنا معك, ول نقول لك كما قال قوم موسى
 لوسى: إذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون: ولكن نقول اذهب, فنحن معك, وبي يديك,

 وعن يينك, وعن شالك مقاتلون, وشاورهم أيضا أين يكون النل, حت أشار النذر بن عمرو اُلْعنق
 ليموت, بالتقدم إل أمام القوم. وشاورهم ف أحد ف أن يقعد ف الدينة أو يرج إل العدو, فأشار

 جهورهم بالروج إليهم, فخرج إليهم وشاورهم يوم الندق ف مصالة الحزاب بثلث ثار الدينة
 عامئذ, فأب ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة, فترك ذلك, وشاورهم يوم الديبية ف أن

 ييل على ذراري الشركي. فقال له الصديق: إنا ل نىء لقتال أحد وإنا جئنا معتمرين, فأجابه إل ما
 قال, وقال صلى ال عليه وسلم ف قصة الفك »أشيوا علّي معشر السلمي ف قوم أبنوا أهلي ورموهم,

 واي ال ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بن ؟ وال ما علمت عليه إل خيا« واستشار عليا
 وأسامة ف فراق عائشة رضي ال عنها. فكان صلى ال عليه وسلم يشاورهم ف الروب ونوها وقد

 اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبم ؟ على قولي. وقد قال
 الاكم ف مستدركه: أنبأنا أبو جعفر ممد بن ممد البغدادي, حدثنا يي بن أيوب العلف بصر,
 حدثنا سعيد بن أب مري, أنبأنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس ف قوله تعال:

 }وشاورهم ف المر{ قال أبو بكر وعمر رضي ال عنهما, ث قال: صحيح على شرط الشيخي, ول
 يرجاه, وكذا رواه الكلب عن أب صال عن ابن عباس قال: نزلت ف أب بكر وعمر, وكانا حوارّيي

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ووزيريه, وأبوي السلمي, وقد روى المام أحد: حدثناوكيع, حدثنا
 عبد الميد عن شهر بن حوشب, عن عبد الرحن بن غنم أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال لب
 بكر وعمر »لو اجتمعنا ف مشورة ما خالفتكما« وروى ابن مردويه عن علي بن أب طالب قال: سئل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم عن العزم ؟ فقال »مشاورة أهل الرأي ث اتباعهم« وقد قال ابن ماجه:

 حدثنا أبو بكر بن أب شيبة, حدثنا يي بن بكي عن شيبان, عن عبد اللك بن عمي, عن أب سلمة عن
 أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم قال »الستشار مؤتن« ورواه أبو داود والترمذي, وحسنه

 النسائي من حديث عبد اللك بن عمي بأبسط من هذا. ث قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة,
 حدثنا أسود بن عامر عن شريك, عن العمش, عن أب عمرو الشيبان عن ابن مسعود قال: قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم »الستشار مؤتن« تفرد به. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر, حدثنا يي بن زكريا
 بن أب زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أب ليلى, عن أب الزبي, عن جابر, قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم »إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه« تفرد به أيضا. وقوله تعال: }فإذا عزمت فتوكل
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 على ال{ أي إذا شاورتم ف المر وعزمت عليه فتوكل على ال فيه }إن ال يب التوكلي{ وقوله
 تعال: }إن ينصركم ال فل غالب لكم وإن يذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى ال فليتوكل
 الؤمنون{ وهذه اَلية كما تقدم من قوله: }وما النصر إل من عند ال العزيز الكيم{ ث أمرهم بالتوكل
 عليه, فقال }وعلى ال فليتوكل الؤمنون{ وقوله تعال: }وما كان لنب أن يغل{, قال ابن عباس وماهد

 والسن وغي واحد: ما ينبغي لنب أن يون. وقال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا السيب بن واضح,
 حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن خصيف عن عكرمة, عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر
 فقالوا: لعل رسول ال صلى ال عليه وسلم أخذها, فأنزل ال }وما كان لنب أن يغّل{ أي يون. وقال

 ابن جرير: حدثنا ممد بن عبد اللك بن أب الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد, حدثنا خصيف,
 حدثنا مقسم, حدثن ابن عباس أن هذه اَلية }وما كان لنب أن يغل{ نزلت ف قطيفة حراء فقدت يوم
 بدر, فقال بعض الناس: لعل رسول ال أخذها, فأكثروا ف ذلك, فأنزل ال }وما كان لنب أن يغّل ومن

 يغلل يأت با غل يوم القيامة{ وكذا رواه أبو داود والترمذي جيعا عن قتيبة, عن عبد الواحد بن زياد
 به. وقال الترمذي: حسن غريب, ورواه بعضهم, عن خصيف, عن مقسم يعن مرسًل, وروى ابن

 مردويه من طريق أب عمرو بن العلء, عن ماهد, عن ابن عباس قال: اتم النافقون رسول ال صلى ال
 عليه وسلم بشيء فقد, فأنزل ال تعال: }وما كان لنب أن يغّل{ وروي من غي وجه عن ابن عباس نو

 ما تقدم, وهذا تنيه له صلوات ال وسلمه عليه من جيع وجوه اليانة ف أداء المانة وقسم الغنيمة
 وغي ذلك. وقال العوف عن ابن عباس }وما كان لنب أن يغل{ أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك

 بعضا. وكذا قال الضحاك. وقال ممد بن إسحاق }وما كان لنب أن يغل{ بأن يترك بعض ما أنزل إليه
 فل يبلغه أمته. وقرأ السن البصري وطاوس وماهد والضحاك }وما كان لنب أن يغل{ بضم الياء أي

 يان وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه اَلية يوم بدر, وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير
 عنهما, ث حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بعن يتهم باليانة, ث قال تعال: }ومن يغلل يأت با

 غل يوم القيامة ث توف كل نفس ما كسبت وهم ل يظلمون{ وهذا تديد شديد ووعيد أكيد, وقد
 وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا ف أحاديث متعددة, قال المام أحد: حدثنا عبد اللك, حدثنا زهي

 يعن ابن ممد عن عبد ال بن ممد بن عقيل, عن عطاء بن يسار, عن أب مالك الشجعي, عن النب
 صلى ال عليه وسلم قال »أعظم الغلول عند ال ذراع من الرض, تدون الرجلي جارين ف الرض ـ

 أو ف الدار ـ فيقطع أحدها من حظ صاحبه ذراعا, فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضي إل يوم
القيامة«.
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   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا موسى بن داود, حدثنا ابن ليعة, عن ابن هبية والارث
 بن يزيد, عن عبد الرحن بن جبي قال: سعت الستورد بن شداد يقول: سعت رسول ال صلى ال عليه

 وسلم يقول »من ول لنا عمًل وليس له منل فليتخذ منًل أو ليست له زوجة فليتزوج, أو ليس له
 خادم فليتخذ خادما, أو ليست له دابة فليتخذ دابة, ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال« هكذا رواه

 المام أحد. وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر, فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي, حدثنا
 العاف, حدثنا الوزاعي عن الارث بن يزيد, عن جبي بن نفي, عن الستورد بن شداد, قال: سعت

 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »من كان لنا عامًل فليكتسب زوجة, فإن ل يكن له خادم
 فليكتسب خادما, فإن ل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا« قال: قال أبو بكر: أخبت أن النب صلى
 ال عليه وسلم, قال »من اتذ غي ذلك فهو غال ـ أو سارق«. قال شيخنا الافظ الزي رحه ال:

 رواه جعفر بن ممد الفرياب عن موسى بن مروان: فقال: عن عبد الرحن بن جبي بدل جبي بن نفي,
وهو أشبه بالصواب.

   )حديث آخر( ـ قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا حفص بن بشر, حدثنا يعقوب القمي,
 حدثنا حفص بن حيد عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »ل أعرفن
 أحدكم يأت يوم القيامة يمل شاة لا ثغاء, فينادي: يا ممد يا ممد, فأقول: ل أملك لك من ال شيئا
 قد بلغتك, ول أعرفن أحدكم يأت يوم القيامة يمل جًل له رغاء, فيقول: يا ممد يا ممد, فأقول: ل
 أملك لك من ال شيئا قد بلغتك, ول أعرفن أحدكم يأت يوم القيامة يمل فرسا له ححمة ينادي: يا
 ممد, يا ممد. فأقول: ل أملك لك من ال شيئا, قد بلغتك. ول أعرفن أحدكم يأت يوم القيامة يمل

 َقْشعا من أدم ينادي: يا ممد يا ممد, فأقول: ل أملك لك من ال شيئا قد بلغتك« ل يروه أحد من
أهل الكتب الستة.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا سفيان عن الزهري سع عروة يقول: حدثنا أبو حيد
 الساعدي: قال: استعمل رسول ال صلى ال عليه وسلم رجًل من الزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة,

 فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي ل. فقام رسول ال صلى ال عليه وسلم على النب فقال »ما بال
 العامل نبعثه فيجي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي ل: أفل جلس ف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم ل
 ؟ والذي نفس ممد بيده ل يأت أحد منكم منها بشيء إل جاء به يوم القيامة على رقبته, إن كان بعيا
 له رغاء, أو بقرة لا خوار, أو شاة تيعر« ث رفع يديه حت رأينا عفرة إبطيه: ث قال »اللهم هل بلغت«

 ثلثا, وزاد هشام بن عروة فقال أبو حيد: بصرته بعين وسعته بأذن واسألوا زيد بن ثابت, أخرجاه من
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 حديث سفيان بن عيينة, وعند البخاري: واسألوا زيد بن ثابت, ومن غي وجه عن الزهري, ومن طريق
عن هشام بن عروة, كلها عن عروة, به.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى, حدثنا إساعيل بن عياش عن يي بن
 سعيد عن عروة بن الزبي عن أب حيد أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال » هدايا العمال غلول«

وهذا الديث من أفراد أحد, وهو ضعيف السناد, وكأنه متصر من الذي قبله, وال أعلم.
   )حديث آخر( ـ قال أبو عيسى الترمذي ف كتاب الحكام: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو أسامة عن
 داود بن يزيد الودي, عن الغية بن شبل, عن قيس بن أب حازم, عن معاذ بن جبل, قال: بعثن رسول
 ال صلى ال عليه وسلم إل اليمن, فلما سرت أرسل ف أثري فرددت, فقال »أتدري ل بعثت إليك ؟
 ل تصيب شيئا بغي إذن فإنه غلول }ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة{ لذا دعوتك فامض لعملك«

 هذا حديث حسن غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه, وف الباب عن عدي بن عمية وبريدة والستورد
بن شداد وأب حيد وابن عمر.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا إساعيل بن علية, حدثنا أبو حيان يي بن سعيد التيمي, عن
 أب زرعة بن عمر بن جرير, عن أب هريرة, قال: قام فينا رسول ال صلى ال عليه وسلم يوما فذكر

 الغلول فعظمه وعظم أمره, ث قال: للفي أحدكم ييء يوم القيامة على رقبته بعي له رغاء, فيقول: يا
 رسول ال أغثن, فأقول: ل أملك لك من ال شيئا قد أبلغتك, ل ألفي أحدكم ييء يوم القيامة على

 رقبته فرس لا ححمة, فيقول: يا رسول ال أغثن, فأقول: ل أملك لك من ال شيئا قد أبلغتك, ل
 ألفي أحدكم يي يوم القيامة على رقبته رقاع تنق فيقول: يا رسول ال أغثن, فأقول: ل أملك لك من

 ال شيئا قد أبلغتك, ل ألفي أحدكم ييء يوم القيامة على رقبته صامت, فيقول: يا رسول ال أغثن,
فأقول: ل أملك لك من ال شيئا قد بلغتك« أخرجاه من حديث أب حيان به.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا يي بن سعيد عن إساعيل بن أب خالد, حدثن قيس عن
 عدي بن عمية الكندي قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »يا أيها الناس من عمل لنا منكم

 عمًل فكتمنا منه ميطا فما فوقه, فهو غل يأت به يوم القيامة« قال: فقام رجل من النصار أسود ـ قال
 مالد: هو سعيد بن عبادة كأن انظر إليه ـ فقال: يا رسول ال, اقبل عن عملك. قال »وما ذاك ؟«

 قال: سعتك تقول: كذا وكذا, قال »وأنا أقول ذاك اَلن, من استعملناه على عمل فليجيء بقليله
 وكثيه, فما أوت منه أخذه, وما ني عنه انتهى« وكذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إساعيل بن

أب خالد به.
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   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا أبو معاوية عن أب إسحاق الفزاري, عن ابن جريج, حدثن
 منبوذ رجل من آل أب رافع عن الفضل بن ُعبيد ال بن أب رافع, عن أب رافع, قال: كان رسول ال

 صلى ال عليه وسلم إذا صلى العصر ربا ذهب إل بن عبد الشهل فيتحدث معهم حت ينحدر الغرب,
 قال أبو رافع: فبينما رسول ال صلى ال عليه وسلم مسرعا إل الغرب, إذ مر بالبقيع, فقال »أف لك,

 أف لك« مرتي, فكب ف ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدن, فقال »مالك ؟« امش قال: قلت:
 أحدثت حدثا يارسول ال, قال »وما ذاك« ؟ قلت: أّفْفت ب, قال »ل, ولكن هذا قب فلن بعثته

ساعيا على آل فلن فغل نرة فدرع اَلن مثلها من نار«.
   )حديث آخر( ـ قال عبد ال بن المام أحد: حدثنا عبد ال بن سال الكوف الفلوج ـ وكان بكة

 ـ حدثنا عبيدة بن السود عن القاسم بن الوليد, عن أب صادق, عن ربيعة بن ناجد, عن عبادة بن
 الصامت, قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعي من الغنم ث يقول

 »مال فيه إل مثل ما لحدكم, إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة, أدوا اليط
 والخيط وما فوق ذلك, وجاهدوا ف سبيل ال القريب والبعيد, ف الضر والسفر, فإن الهاد باب من
 أبواب النة, إنه لينجي ال به من الم والغم, وأقيموا حدود ال ف القريب والبعيد ول تأخذكم ف ال

لومة لئم« وقد روى ابن ماجه بعضه عن الفلوج به.
   )حديث آخر( ـ عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم

»ردوا الياط والخيط, فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة«.
   )حديث آخر( ـ قال أبو داود حدثنا عثمان بن أب شيبة, حدثنا جرير عن مطرف, عن أب الهم,

 عن أب مسعود النصاري, قال: بعثن رسول ال صلى ال عليه وسلم ساعيا, ث قال » انطلق أبا مسعود
 ل ألفينك يوم القيامة تيء على ظهرك بعي من إبل الصدقة له رغاء, قد غللته« قال: إذا ل أنطلق, قال

»إذا ل أكرهك«, تفرد به أبو داود.
   )حديث آخر( ـ قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا ممد بن أحد بن إبراهيم, أنبأنا ممد بن عثمان بن
 أب شيبة, أنبأنا عبد الميد بن صال, أنبأنا أحد بن أبان عن علقمة بن مرثد, عن ابن بريدة عن أبيه,

 عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »إن الجر لُيْرمى به ف جهنم فيهوي سبعي خريفا ما يبلغ قعرها,
ويؤتى بالغلول فيقذف معه ث يقال لن غل ائت به, فذلك قوله }ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة{«.

   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا عكرمة بن عمار, حدثن ساك
 النفي أبو زميل, حدثن عبد ال بن عباس, حدثن عمر بن الطاب, قال: لا كان يوم خيب أقبل نفر
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 من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا: فلن شهيد وفلن شهيد, حت أتوا على رجل,
 فقالوا: فلن شهيد, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »كل إن رأيته ف النار ف بردة غلها ـ أو
 عباءة ـ« ث قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »يا ابن الطاب اذهب فناد ف الناس: إنه ل يدخل

 النة إل الؤمنون«. قال: فخرجت فناديت: أل إنه ل يدخل النة إل الؤمنون, وكذا رواه مسلم
والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

   )حديث آخر( ـ قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يي الموي, حدثنا أب, حدثنا يي بن سعيد عن
 نافع عن ابن عمر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا, فقال: إياك يا سعد
 أن تيء يوم القيامة ببعي تمله له رغاء«. قال: ل آخذه ول أجيء به, فأعفاه ث رواه من طريق عبيد

ال عن نافع به نوه.
   )حديث آخر( ـ قال أحد: حدثنا أبو سعيد, حدثنا عبد العزيز بن ممد, حدثنا صال بن ممد بن

 زائدة عن سال بن عبد ال أنه كان مع مسلمة بن عبد اللك ف أرض الروم, فوجد ف متاع رجل
 غلول, قال: فسأل سال بن عبد ال, فقال: حدثن أب عبد ال عن عمر بن الطاب رضي ال عنه أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: »من وجدت ف متاعه غلوًل فاحرقوه ـ قال: وأحسبه قال:
 واضربوه« قال: فأخرج متاعه ف السوق فوجد فيه مصحفا, فسأل سالا فقال: بعه وتصدق بثمنه,

 وكذا رواه علي بن الدين وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن ممد الَتْدراَوْردي, زاد أبو
 داود وأبو إسحاق الفزاري, كلها عن أب واقد الليثي الصغي صال بن ممد بن زائدة به. وقد قال

 علي بن الدين والبخاري وغيها: هذا حديث منكر من رواية أب واقد هذا, وقال الدارقطن: الصحيح
 أنه من فتوى سال فقط, وقد ذهب إل القول بقتضى هذا الديث المام أحد بن حنبل رحه ال ومن
 تابعه من أصحابه, وقد رواه الموي عن معاوية عن أب إسحاق, عن يونس بن عبيد, عن السن, قال:

 عقوبة الغال أن يرج رحله فيحرق على ما فيه. ث روى عن معاوية عن أب إسحاق عن عثمان بن
 عطاء, عن أبيه, عن علي, قال: الغال يمع رحله فيحرق ويلد دون حد, وخالفه أبو حنيفة ومالك

 والشافعي والمهور فقالوا: ل يرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله, وقال البخاري: وقد امتنع رسول
ال صلى ال عليه وسلم من الصلة على الغال, ول يرق متاعه, وال أعلم.

   )حديث آخر عن عمر رضي ال عنه( ـ قال ابن جرير: حدثن أحد بن عبد الرحن بن وهب,
 حدثن عبد ال بن وهب, أخبن عمرو بن الارث أن موسى بن جبي حدثه: أن عبد ال بن عبد

 الرحن بن الباب النصاري حدثه: أن عبد ال بن أنيس حدثه: أنه تذاكر هو وعمر بن الطاب يوما
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 الصدقة, فقال: أل تسمع قول رسول ال صلى ال عليه وسلم حي ذكر غلول الصدقة »من غل منها
 بعيا أو شاة فإنه يمله يوم القيامة« ؟ قال عبد ال بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجه عن عمرو بن َسّواد
 عن عبد ال بن وهب به. ورواه الموي عن معاوية, عن أب إسحاق, عن يونس بن عبيد, عن السن
 قال: عقوبة الغال أن يرج رحله ويرق على ما فيه. ث روى عن معاوية, عن أب إسحاق, عن عثمان

بن عطاء, عن أبيه, عن علي قال: الغال يمع رحله فيحرق ويلد دون حد.
   وقال المام أحد: حدثنا أسود بن عامر, أنبأنا إسرائيل عن أب إسحاق عن جبي بن مالك, قال: أمر

 بالصاحف أن تغي, قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله, فإنه من غل شيئا
 جاء به يوم القيامة, ث قال: قرأت من فم رسول ال صلى ال عليه وسلم سبعي سورة, أفأترك ما

 أخذت من ف رسول ال صلى ال عليه وسلم ـ وروى وكيع ف تفسيه عن شريك, عن إبراهيم بن
 مهاجر, عن إبراهيم, قال: لا أمر بتحريق الصاحف قال عبد ال بن مسعود رضي ال عنه: ياأيها الناس

 غلوا الصاحف, فإنه من غل يأت با غل يوم القيامة, ونعم الغل الصحف يأت به أحدكم يوم القيامة ـ
 وقال أبو داود, عن سرة بن جندب, قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلًل

 فينادي ف الناس, فيجيئون بغنائمهم, فيخمسه ويقسمه, فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر
 فقال: يا رسول ال, هذا كان ما أصبنا من الغنيمة, فقال »أسعت بلًل ينادي« ثلثا ؟ قال: نعم. قال

»فما منعك أن تيء« ؟ فاعتذر إليه فقال »كل أنت تيء به يوم القيامة فلن أقبله منك«.
   وقوله تعال: }أفمن اتبع رضوان ال كمن باء بسخط من ال ومأواه جهنم وبئس الصي{ أي ل

 يستوي من اتبع رضوان ال فيما شرعه فاستحق رضوان ال وجزيل ثوابه, وأجي من وبيل عقابه, ومن
 استحق غضب ال وألزم به فل ميد له عنه, ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس الصي, وهذه اَلية لا نظائر

 كثية ف القرآن, كقوله تعال: }أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الق كمن هو أعمى{, وكقوله
 }أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الياة الدنيا{ اَلية. ث قال تعال: }هم درجات
 عند ال{, قال السن البصري وممد بن إسحاق: يعن أهل الي وأهل الشر درجات, وقال أبو عبيدة

 والكسائي: منازل, يعن متفاوتون ف منازلم ودرجاتم ف النة ودركاتم ف النار, كقوله تعال:
 }ولكل درجات ما عملوا{ اَلية, ولذا قال تعال: }وال بصي با يعملون{ أي وسيوفيهم إياها, ل

 يظلمهم خيا ول يزيدهم شرا, بل يازي كل عامل بعمله, وقوله تعال: }لقد مّن ال على الؤمني إذ
 بعث فيهم رسوًل من أنفسهم{ أي من جنسهم ليتمكنوا من ماطبته وسؤاله ومالسته والنتفاع به,

 كما قال تعال: }ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها{ أي من جنسكم, وقال
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 تعال: }قل إنا أنا بشر مثلكم يوحى إل أنا إلكم إله واحد{ اَلية. وقال تعال: }وما أرسلنا قبلك من
 الرسلي إل إنم ليأكلون الطعام ويشون ف السواق{ وقال تعال }وما أرسلنا من قبلك إل رجاًل

 نوحي إليهم من أهل القرى{ وقال تعال: }يا معشر الن والنس أل يأتكم رسل منكم{ فهذا أبلغ ف
 المتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بيث يكنهم ماطبته ومراجعته ف فهم الكلم عنه, ولذا قال
 تعال: }يتلو عليهم آياته{ يعن القرآن }ويزكيهم{ أي يأمرهم بالعروف وينهاهم عن النكر لتزكو
 نفوسهم وتطهر من الدنس والبث الذي كانوا متلبسي به ف حال شركهم وجاهليتهم, }ويعلمهم
 الكتاب والكمة{ يعن القرآن والسنة, }وإن كانوا من قبل{ أي من قبل هذا الرسول }لفي ضلل

مبي{ أي لفي غّي وجهل ظاهر جلي بّين لكل أحد.

 ** َأَو َلّما َأَصاَبْتُكْم ّمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ّمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأّنَى َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأْنُفِسُكْم ِإّن الّلَه َعَلَى ُكّل
 َشْيٍء َقِديٌر *  َوَمآ َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفِبِإْذِن الّلِه َوِلَيْعَلَم اْلُمْؤِمِنَي *  َوْلَيْعَلَم اّلِذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل

 َلُهْم َتَعاَلْوْا َقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًل ّلّتَبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِلَياِن
 َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم ّما َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن *  اّلِذيَن َقاُلوْا ِلْخَواِنِهْم َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا

َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكْنُتْم َصاِدِقَي 
    يقول تعال: }أوّلا أصابتكم مصيبة{ وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعي منهم }قد

 أصبتم مثليها{ يعن يوم بدر, فإنم قتلوا من الشركي سبعي قتيًل, وأسروا سبعي أسيا, }قلتم أن
 هذا{ أي من أين جرى علينا هذا }قل هو من عند أنفسكم{ قال ابن أب حات: حدثنا أب, أنبأنا أبو
 بكر بن أب شيبة, حدثنا ُقراد أبو نوح, حدثنا عكرمة بن عمار, حدثنا ساك النفي أبو زميل, حدثن
 ابن عباس, حدثن عمر بن الطاب, قال: لا كان يوم أحد من العام القبل, عوقبوا با صنعوا يوم بدر
 من أخذهم الفداء, فقتل منهم سبعون, وفر أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم عنه, وكسرت
 رباعيته, وهشمت البيضة على رأسه, وسال الدم على وجهه, فأنزل ال }أوّلا أصابتكم مصيبة قد

 أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم{ بأخذكم الفداء. وهكذا رواه المام أحد عن عبد
 الرحن بن غزوان وهو ُقراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه, وهكذا قال السن البصري, وقال ابن

 جرير: حدثنا القاسم, حدثنا السي, حدثنا إساعيل ابن علية عن ابن عون عن ممد عن عبيد, ح, قال
 ُسَنيد وهو حسي: وحدثن حجاج عن جرير, عن ممد عن عبيدة, عن علي رضي ال عنه, قال: جاء

 جبيل إل النب صلى ال عليه وسلم فقال: يا ممد, إن ال قد كره ما صنع قومك ف أخذهم السارى,
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 وقد أمرك أن تيهم بي أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم, وبي أن يأخذوا الفداء على أن يقتل
 منهم عدتم, قال: فدعا رسول ال صلى ال عليه وسلم الناس, فذكر لم ذلك فقالوا: يا رسول ال,

 عشائرنا وإخواننا أل نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا, ويستشهد منا عدتم, فليس ف ذلك ما
 نكره ؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجًل, عدة أسارى أهل بدر, وهكذا رواه النسائي والترمذي

 من حديث أب داود الفري عن يي بن زكريا بن أب زائدة, عن سفيان بن سعيد, عن هشام بن
 حسان, عن ممد بن سيين به, ث قال الترمذي: حسن غريب, ل نعرفه إل من حديث ابن أب زائدة,

 وروى أبو أسامة عن هشام نوه, وروى عن ابن سيين عن عبيدة, عن النب صلى ال عليه وسلم
 مرسًل. وقال ممد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي }قل هو من عند أنفسكم{ أي

 بسبب عصيانكم لرسول ال صلى ال عليه وسلم حي أمركم أن ل تبحوا من مكانكم فعصيتم, يعن
 بذلك الرماة }إن ال على كل شيء قدير{ أي يفعل ما يشاء ويكم ما يريد ل معقب لكمه, ث قال
 تعال: }وما أصابكم يوم التقى المعان فبإذن ال{ أي فراركم بي يدي عدوكم وقتلهم لماعة منكم

 وجراحتهم َلخرين, كان بقضاء ال وقدره, وله الكمة ف ذلك }وليعلم الؤمني{ أي الذين صبوا
 وثبتوا ول يتزلزلوا }وليعلم الذين نافقوا وقيل لم تعالوا قاتلوا ف سبيل ال أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاًل
 ل تبعناكم{ يعن بذلك أصحاب عبد ال بن أب ابن سلول الذين رجعوا معه ف أثناء الطريق, فاتبعهم

 رجال من الؤمني يرضونم على الياب والقتال والساعدة, ولذا قال }أو ادفعوا{ قال ابن عباس
 وعكرمة وسعيد بن جبي والضحاك وأبو صال والسن والسدي: يعن كثروا سواد السلمي, وقال
 السن بن صال: ادفعوا بالدعاء, وقال غيه: رابطوا, فتعللوا قائلي }لو نعلم قتاًل ل تبعناكم{ قال

 ماهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لئناكم, ولكن ل تلقون قتاًل. قال ممد بن إسحاق: حدثن
 ممد بن مسلم بن شهاب الزهري وممد بن يي بن حّبان وعاصم بن عمر بن قتادة والصي بن عبد
 الرحن بن عمرو بن سعد بن معاذ, وغيهم من علمائنا, كلهم قد حدث, قال: خرج علينا رسول ال

 صلى ال عليه وسلم يعن حي خرج إل أحد ف ألف رجل من أصحابه, حت إذا كان بالشوط بي أحد
 والدينة, اناز عنه عبد ال بن أب ابن سلول بثلث الناس, وقال: أطاعهم فخرج وعصان, ووال ما

 ندري علم نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع بن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب,
 واتبعهم عبد ال بن عمرو بن حرام أخو بن سلمة يقول: يا قوم أذكركم ال أن ل تذلوا نبيكم

 وقومكم عندما حضر من عدوكم, قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن ل نرى أن يكون
 قتال, فلما استعصوا عليه وأبوا إل النصراف عنهم, قال: أبعدكم ال أعداء ال فسيغن ال عنكم,
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 ومضى رسول ال صلى ال عليه وسلم. قال ال عز وجل: }هم للكفر يومئذ أقرب منهم لليان{
 استدلوا به علة أن الشخص قد تتقلب به الحوال, فيكون ف حال أقرب إل الكفر, وف حال أقرب إل

 اليان, لقوله: }هم للكفر يومئذ أقرب منهم لليان{. ث قال تعال: }يقولون بأفواههم ما ليس ف
 قلوبم{ يعن أنم يقولون القول ول يعتقدون صحته, ومنه قولم هذا }لو نعلم قتاًل ل تبعناكم{ فإنم
 يتحققون أن جندا من الشركي قد جاؤوا من بلد بعيدة يتحرقون على السلمي بسبب ما أصيب من
 سراتم يوم بدر. وهم أضعاف السلمي أنه كائن بينهم قتال ل مالة. ولذا قال تعال: }وال أعلم با
 يكتمون{ ث قال تعال: }الذين قالوا لخوانم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا{ أي لو سعوا من مشورتنا

 عليهم ف القعود وعدم الروج ما قتلوا مع من قتل, قال ال تعال: }قل فادرؤوا عن أنفسكم الوت إن
 كنتم صادقي{ أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والوت, فينبغي أنكم ل توتون, والوت

 ل بد آت إليكم ولو كنتم ف بروج مشيدة, فادفعوا عن أنفسكم الوت إن كنتم صادقي. قال ماهد
عن جابر بن عبد ال: نزلت هذه اَلية ف عبد ال بن أب ابن سلول.

 ** َوَل َتْحَسَبّن اّلِذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرّبِهْم ُيْرَزُقوَن *  َفِرِحَي ِبَمآ آَتاُهُم الّلُه ِمن
 َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِباّلِذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم ّمْن َخْلِفِهْم َأّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن *  َيْسَتْبِشُروَن

 ِبِنْعَمٍة ّمَن الّلِه َوَفْضٍل َوَأّن الّلَه َل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنَي *  اّلِذيَن اْسَتَجاُبوْا لّلِه َوالّرُسوِل ِمن َبْعِد َمآ َأَصاَبُهُم
 اْلَقْرُح ِلّلِذيَن َأْحَسُنوْا ِمْنُهْم َواّتَقوْا َأْجٌر َعِظيٌم *  اّلِذيَن َقاَل َلُهُم الّناُس ِإّن الّناَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم

 َفَزاَدُهْم ِإَيانا َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل *  َفاْنَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة ّمَن الّلِه َوَفْضٍل ّلْم َيْمَسْسُهْم ُسَوٌء َواّتَبُعوْا
 ِرْضَواَن الّلِه َوالّلُه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم *  ِإّنَما َذِلُكُم الّشْيَطاُن ُيَخّوُف َأْوِلَياَءُه َفَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتْم

ّمْؤِمِنَي 
    يب تعال عن الشهداء بأنم وإن قتلوا ف هذه الدار, فإن أرواحهم حية مرزوقة ف دار القرار. قال

 ممد بن جرير: حدثنا ممد بن مرزوق, حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة, حدثنا ابن إسحاق بن أب
 طلحة, حدثن أنس بن مالك ف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم الذين أرسلهم نب ال صلى
 ال عليه وسلم إل أهل بئر معونة, قال: ل أدري أربعي أو سبعي, وعلى ذلك الاء عامر بن الطفيل

 العفري, فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم حت أتوا غارا مشرفا على
 الاء فقعدوا فيه, ث قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول ال صلى ال عليه وسلم أهل هذا الاء ؟
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 فقال ـ أراه ابن ملحان النصاري ـ: أنا أبلغ رسالة رسول ال صلى ال عليه وسلم, فخرج حت أتى
 حيا منهم فاختبأ أمام البيوت, ث قال: يا أهل بئر معونة, إن رسول رسول ال إليكم, إن أشهد أن ل

 إله إل ال, وأن ممدا عبده ورسوله, فآمنوا بال ورسوله, فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح,
 فضربه ف جنبه حت خرج من الشق اَلخر, فقال: ال أكب فزت ورب الكعبة, فاتبعوا أثره حت أتوا

 أصحابه ف الغار فقتلهم أجعي عامر بن الطفيل, وقال إسحاق: حدثن أنس بن مالك أن ال أنزل فيهم
 قرآنا: »بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه«, ث نسخت فرفعت بعد ما قرأناها

 زمانا, وأنزل ال تعال: }ول تسب الذين قتلوا ف سبيل ال أمواتا بل أحياء عند ربم يرزقون{ وقد
 قال مسلم ف صحيحه: حدثنا ممد بن عبد ال بن ني, حدثنا أبو معاوية, حدثنا العمش عن عبد ال
 بن مرة, عن مسروق, قال: سألنا عبد ال عن هذه اَلية }ول تسب الذين قتلوا ف سبيل ال أمواتا بل

 أحياء عند ربم يرزقون{ فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال
 »أرواحهم ف جوف طي خضر, لا قناديل معلقة بالعرش, تسرح من النة حيث شاءت, ث تأوي إل

 تلك القناديل, فاطلع إليهم ربم اطلعة فقال: هل تشتهون شيئا ؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونن نسرح
 من النة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بم ثلث مرات, فلما رأوا أنم لن يتركوا من أن يسألوا, قالوا: يا
 رب نريد أن ترد أرواحنا ف أجسادنا حت نقتل ف سبيلك مرة أخرى, فلما رأى أن ليس لم حاجة,

تركوا« وقد روي نوه من حديث أنس وأب سعيد.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا حاد, حدثنا ثابت عن أنس أن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم, قال »ما من نفس توت لا عند ال خي يسرها أن ترجع إل الدنيا إل الشهيد,
 فإنه يسره أن يرجع إل الدنيا فيقتل مرة أخرى لا يرى من فضل الشهادة« تفرد به مسلم من طريق

حاد.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا علي بن عبد ال الدين, حدثنا سفيان عن ممد بن علي بن

 ربيعة السلمي, عن عبد ال بن ممد بن عقيل, عن جابر, قال: قال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »أعلمت أن ال أحيا أباك, فقال له: تن علّي. فقال له: أرد إل الدنيا فأقتل مرة أخرى. قال: إن قضيت

 الكم أنم إليها ل يرجعون«. تفرد به أحد من هذا الوجه. وقد ثبت ف الصحيحي وغيها: أن أبا
 جابر وهو عبد ال بن عمرو بن حرام النصاري رضي ال عنه, قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري:

 وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن النكدر: سعت جابرا قال لا قتل أب: جعلت أبكي وأكشف الثوب
 عن وجهه, فجعل أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ينهون والنب صلى ال عليه وسلم ل ينه,
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 وقال النب صلى ال عليه وسلم »ل تبكه ـ أو ما تبكيه ـ ما زالت اللئكة تظله بأجنحتها حت رفع«
 وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة, عن ممد بن النكدر, عن جابر, قال: لا قتل

أب يوم أحد, جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي, وذكر تامه بنحوه.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا يعقوب, حدثنا أب عن ابن إسحاق, حدثنا إساعيل بن أمية بن

 عمرو بن سعيد عن أب الزبي الكي, عن ابن عباس, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »لا
 أصيب إخوانكم بأحد, جعل ال أرواحهم ف أجواف طي خضر, ترد أنار النة, وتأكل من ثارها,

 وتأوي إل قناديل من ذهب ف ظل العرش, فلما وجدوا طيب مشربم ومأكلهم, وحسن متقلبهم قالوا:
 يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع ال لنا لئل يزهدوا ف الهاد, ول ينكلوا عن الرب, فقال ال عز وجل:

 أنا أبلغهم عنكم, فأنزل ال عز وجل هذه اَليات }ول تسب الذين قتلوا ف سبيل ال أمواتا بل أحياء
 عند ربم يرزقون{ وما بعدها« هكذا رواه أحد, وكذا رواه ابن جرير عن يونس, عن ابن وهب, عن
 إساعيل بن عياش, عن ممد بن إسحاق به. ورواه أبو داود والاكم ف مستدركه من حديث عبد ال
 بن إدريس عن ممد بن إسحاق عن إساعيل بن أمية عن أب الزبي, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس

 رضي ال عنهما فذكره, وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري عن سال الفطس, عن سعيد بن جبي,
 عن ابن عباس ـ وروى الاكم ف مستدركه من حديث أب إسحاق الفزاري, عن سفيان, عن إساعيل
 بن أب خالد, عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: نزلت هذه اَلية ف حزة وأصحابه }ول تسب
 الذين قتلوا ف سبيل ال أمواتا بل أحياء عند ربم يرزقون{ ث قال: صحيح على شرط الشيخي, ول

يرجاه, وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك: أنا نزلت ف قتلى أحد.
   )حديث آخر( قال أبو بكر بن مردويه, حدثنا عبد ال بن جعفر, حدثنا هارون بن سليمان, أنبأنا علي

 بن عبد ال الدين, أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثي بن بشي بن الفاكه النصاري, سعت طلحة بن
 خراش بن عبد الرحن بن خراش بن الّصمة النصاري, قال: سعت جابر بن عبد ال قال: نظر إّل

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ذات يوم فقال »يا جابر مال أراك مهتما ؟« قال قلت: يا رسول ال,
 استشهد أب وترك دينا وعياًل, قال: فقال: »أل أخبك ما كلم ال أحدا قط إل من وراء حجاب, وإنه
 كلم أباك كفاحا«, قال علي: الكفاح الواجهة »قال: سلن أعطك. قال: أسألك أن أرد إل الدنيا فأقتل
 فيك ثانية, فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق من القول: أنم إليها ل يرجعون. قال: أي رب فأبلغ من

 ورائي, فأنزل ال }ول تسب الذين قتلوا ف سبيل ال أمواتا{ اَلية«. ث رواه من طريق أخرى عن
 ممد بن سليمان بن سليط النصاري, عن أبيه عن جابر, به نوه. وكذا رواه البيهقي ف دلئل النبوة
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 من طريق علي بن الدين به. وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أب عبادة النصاري وهو عيسى بن عبد
 الرحن إن شاء ال عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, قالت: قال النب صلى ال عليه وسلم لابر »يا
 جابر أل أبشرك« قال: بلى, بشرك ال بالي, قال »شعرت أن ال أحيا أباك, فقال: تن علّي عبدي ما

 شئت أعطكه, قال: يا رب ما عبدتك حق عبادتك, أتن عليك أن تردن إل الدنيا فأقاتل مع نبيك
وأقتل فيك مرة أخرى, قال: إنه سلف من أنه إليها ل يرجع«.

   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا يعقوب, حدثنا أب عن ابن إسحاق, حدثنا الارث بن فضيل
 النصاري عن ممود بن لبيد, عن ابن عباس رضي ال عنهما, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
 »الشهداء على بارق نر بباب النة, ف قبة خضراء يرج عليهم رزقهم من النة بكرة وعشيا« تفرد به
 أحد. وقد رواه ابن جرير عن أب كريب: حدثنا عبد الرحن بن سليمان وعبيدة عن ممد بن إسحاق
 به, وهو إسناد جيد. وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم ف النة, ومنهم من يكون على

 هذا النهر بباب النة, وقد يتمل أن يكون منتهى سيهم إل هذا النهر, فيجتمعون هنالك, ويغدى
 عليهم برزقهم هناك ويراح, وال أعلم ـ وقد روينا ف مسند المام أحد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن

 بأن روحه تكون ف النة تسرح أيضا فيها, وتأكل من ثارها, وترى ما فيها من النضرة والسرور,
 وتشاهد ما أعده ال لا من الكرامة, وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم, اجتمع فيه ثلثة من الئمة الربعة

 أصحاب الذاهب التبعة, فإن المام أحد رحه ال, رواه عن ممد بن إدريس الشافعي رحه ال, عن
 مالك بن أنس الصبحي رحه ال, عن الزهري عن عبد الرحن بن كعب بن مالك, عن أبيه رضي ال
 عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »نسمة الؤمن طائر يعلق ف شجر النة حت يرجعه ال

 إل جسده يوم يبعثه« قوله »يعلق« أي يأكل, وف هذا الديث »إن روح الؤمن تكون على شكل طائر
 ف النة« وأما أرواح الشهداء فكما تقدم ف حواصل طي خضر, فهي كالكواكب بالنسبة إل أرواح

 عموم الؤمني, فإنا تطي بأنفسها, فنسأل ال الكري النان أن ييتنا على اليان ـ وقوله تعال: }فرحي
 با آتاهم ال{ إل آخر اَلية, أي الشهداء الذين قتلوا ف سبيل ال أحياء عند ربم, وهم فرحون با هم

 فيه من النعمة والغبطة, ومستبشرون بإخوانم الذين يقتلون بعدهم ف سبيل ال أنم يقدمون عليهم,
 وأنم ل يافون ما أمامهم ول يزنون على ما تركوه وراءهم, نسأل ال النة. قال ممد بن إسحاق

 }ويستبشرون{ أي ويسرون بلحوق من َخْلَفهم من إخوانم على ما مضوا عليه من جهادهم,
 ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب ال الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك

 فلن يوم كذا وكذا, ويقدم عليك فلن يوم كذا وكذا, فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا
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 قدم, وقال سعيد بن جبي: لا دخلوا النة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء, قالوا: يا ليت إخواننا
 الذين ف الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة, فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حت يستشهدوا
 فيصيبوا ما أصبنا من الي, فأخب رسول ال صلى ال عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة,

 وأخبهم, أي ربم, أن قد أنزلت على نبيكم وأخبته بأمركم وما أنتم فيه, فاستبشروا بذلك, فذلك
 قوله: }ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بم من خلفهم{ اَلية, وقد ثبت ف الصحيحي عن أنس رضي
 ال عنه ف قصة أصحاب بئر معونة السبعي من النصار الذين قتلوا ف غداة واحدة, وقنت رسول ال

 صلى ال عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم, قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حت رفع »أن
بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا«.

   ث قال تعال: }يستبشرون بنعمة من ال وفضل وأن ال ل يضيع أجر الؤمني{ قال ممد بن إسحاق:
 استبشروا وسروا لا عاينوا من وفاء الوعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم: هذه

 اَلية جعت الؤمني كلهم سواء الشهداء وغيهم, وقلما ذكر ال فضًل ذكر به النبياء وثوابا أعطاهم
 ال إياه, إل ذكر ال ما أعطى الؤمني من بعدهم. وقوله تعال: }الذين استجابوا ل والرسول من بعد
 ما أصابم القرح{ هذا كان يوم حراء السد, وذلك أن الشركي لا أصابوا ما أصابوا من السلمي,

 كروا راجعي إل بلدهم, فلما استمروا ف سيهم ندموا ل ل تموا على أهل الدينة وجعلوها الفيصلة,
 فلما بلغ ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم ندب السلمي إل الذهاب وراءهم ليعبهم ويريهم أن بم

 قوة وجلدا, ول يأذن لحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد ال رضي ال عنه, لا
 سنذكره, فانتدب السلمون على ما بم من الراح والثخان طاعة ل عز وجل ولرسوله صلى ال عليه

 وسلم. قال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عبد ال بن يزيد, حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو, عن
 عكرمة, قال: لا رجع الشركون عن أحد, قالوا: ل ممدا قتلتم, ول الكواعب أردفتم, بئس ما صنعتم,
 ارجعوا, فسمع رسول ال صلى ال عليه وسلم بذلك, فندب السلمي, فانتدبوا حت بلغوا حراء السد
 ـ أو بئر أب عيينة ـ الشك من سفيان ـ فقال الشركون: نرجع من قابل, فرجع رسول ال صلى ال
 عليه وسلم, فكانت تعد غزوة, فأنزل ال تعال: }الذين استجابوا ل والرسول من بعد ما أصابم القرح

 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم{ ورواه ابن مردويه من حديث ممد بن منصور عن سفيان بن
 عيينة, عن عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس فذكره ـ وقال ممد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم

 السبت للنصف من شوال, فلما كان الغد من يوم الحد لست عشرة ليلة مضت من شوال, أّذن مؤذن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف الناس بطلب العدو, وأّذن مؤذنه أن ل يرج معنا أحد إل من حضر
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 يومنا بالمس, فكلمه جابر بن عبد ال بن عمرو بن حرام, فقال: يا رسول ال, إن أب كان خلفن على
 أخوات ل سبع, وقال: يا بن إنه ل ينبغي ل ول لك أن نترك هؤلء النسوة ل رجل فيهن, ولست

 بالذي أوثرك بالهاد مع رسول ال صلى ال عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك, فتخلفت
 عليهن, فأذن له رسول ال صلى ال عليه وسلم فخرج معه, وإنا خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم
 مرهبا للعدو, وليبلغهم أنه خرج ف طلبهم ليظنوا به قوة, وأن الذي أصابم ل يوهنهم عن عدوهم. قال
 ممد بن إسحاق: حدثن عبد ال بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أب السائب مول عائشة بنت عثمان:

 أن رجًل من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم من بن عبد الشهل, كان قد شهد أحدا, قال:
 شهدُت أحدا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم أنا وأخي فرجعنا جريي, فلما أذن مؤذن رسول ال

 صلى ال عليه وسلم بالروج ف طلب العدو, قلت لخي ـ أو قال ل ـ: أتفوتنا غزوة مع رسول ال
 صلى ال عليه وسلم ؟ وال ما لنا من دابة نركبها, وما منا إل جريح ثقيل فخرجنا مع رسول ال,

 وكنت أيسر جراحا منه, فكان إذا غلب حلته ُعقبة ومشى ُعقبة, حت انتهينا إل ما انتهى إليه
 السلمون. وقال البخاري: حدثنا ممد بن سلم, حدثنا أبو معاوية عن هشام, عن أبيه, عن عائشة

 رضي ال عنها }الذين استجابوا ل والرسول{ اَلية, قلت لعروة: يا ابن أخت كان أبواك منهم الزبي
 وأبو بكر رضي ال عنهما لا أصاب نب ال صلى ال عليه وسلم ما أصاب يوم أحد, وانصرف عنه
 الشركون, خاف أن يرجعوا, فقال »من يرجع ف أثرهم« فانتدب منهم سبعون رجًل فيهم أبو بكر

 والزبي رضي ال عنهما, هكذا رواه البخاري منفردا به بذا السياق, وهكذا رواه الاكم ف مستدركه
 عن الصم, عن عباس الدوري, عن أب النضر, عن أب سعيد الؤدب, عن هشام بن عروة به, ث قال:

 صحيح, ول يرجاه, كذا قال. ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار, وهدّية بن عبد الوهاب عن سفيان
 بن عيينة. عن هشام بن عروة به, وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الميدي ف مسنده عن سفيان
 به. وقد رواه الاكم أيضا من حديث إساعيل بن أب خالد عن البهي, عن عروة, قال: قالت ل عائشة:

 يا بّن إن أباك من الذين استجابوا ل والرسول من بعد ما أصابم القرح, ث قال: صحيح على شرط
 الشيخي, ول يرجاه ـ وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد ال بن جعفر من أصل كتابه, أنبأنا

 سويه, أنبأنا عبد ال بن الزبي, أنبأنا سفيان, أنبأنا هشام عن أبيه, عن عائشة رضي ال عنها, قالت: قال
 ل رسول ال صلى ال عليه وسلم »إن كان أبواك لن الذين استجابوا ل والرسول من بعد ما أصابم

 القرح أبو بكر والزبي رضي ال عنهما«, ورفع هذا الديث خطأ مض من جهة إسناده لخالفته رواية
 الثقات من وقفه على عائشة رضي ال عنها كما قدمناه, ومن جهة معناه فإن الزبي ليس هو من آباء
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 عائشة, وإنا قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبي, لنه ابن أختها أساء بنت أب بكر الصديق رضي ال
 عنهم, وقال ابن جرير: حدثن ممد بن سعد, حدثن أب, حدثن عمي, حدثن أب, عن أبيه, عن ابن

 عباس, قال: إن ال قذف ف قلب أب سفيان الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان, فرجع إل مكة,
 فقال النب صلى ال عليه وسلم »إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا, وقد رجع وقذف ال ف قلبه

 الرعب«, وكانت وقعة أحد ف شوال, وكان التجار يقدمون الدينة ف ذي القعدة, فينلون ببدر
 الصغرى ف كل سنة مرة, وإنم قدموا بعد وقعة أحد, وكان أصاب الؤمني القرح, واشتكوا ذلك إل
 النب صلى ال عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابم, وإن رسول ال صلى ال عليه وسلم ندب الناس

 لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعي, وقال »إنا يرتلون اَلن فيأتون الج, ول يقدرون على مثلها حت
 عام مقبل« فجاء الشيطان فخّوف أولياءه, فقال: إن الناس قد جعوا لكم, فأب عليه الناس أن يتبعوه,

 فقال »إن ذاهب وإن ل يتبعن أحد لحضض الناس« فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان
 وعلي والزبي وسعد وطلحة وعبد الرحن بن عوف وعبد ال بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة

 بن الراح ف سبعي رجًل, فساروا ف طلب أب سفيان فطلبوه حت بلغوا الصفراء, فأنزل ال تعال:
 }الذين استجابوا ل والرسول من بعد ما أصابم القرح{ اَلية, ث قال ابن إسحاق: فخرج رسول ال

 صلى ال عليه وسلم حت انتهى إل حراء السد, وهي من الدينة على ثانية أميال, قال ابن هشام:
 واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم, فأقام با الثني والثلثاء والربعاء, ث رجع إل الدينة, وقد مر به
 ـ كما حدثن عبد ال بن أب بكر ـ معبد بن أب معبد الزاعي, وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم

 عيبة نصح لرسول ال صلى ال عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه ل يفون عنه شيئا كان با, ومعبد
 يومئذ مشرك, فقال: يا ممد, أما وال لقد عز علينا ما أصابك ف أصحابك, ولوددنا أن ال عافاك

 فيهم, ث خرج ورسول ال صلى ال عليه وسلم بمراء السد حت لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه
 بالروحاء, وقد أجعوا الرجعة إل رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه, وقالوا: أصبنا َحّد أصحابه

 وقادتم وأشرافهم ث نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ لنكّرّن على بقيتهم ث فلنفرغن منهم, فلما رأى أبو
 سفيان معبدا, قال: ما وراءك يا معبد ؟ قال: ممد وأصحابه يطلبكم ف جع ل أر مثلهم, يتحرقون

 عليكم ترقا, قد اجتمع معه من كان تلف عنه ف يومكم وندموا على ما صنعوا, فيهم من النق
 عليكم شيء ل أر مثله قط, قال: ويلك ما تقول ؟ قال: وال ما أرى أن ترتل حت ترى نواصي اليل.

 قال: فوال لقد أجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم, قال: فإن أناك عن ذلك, فوال لقد حلن ما
رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر, قال: وما قلت ؟ قال: قلت:
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  كادت تد من الصوات راحلتيإذ سالت الرض بالرد البابيلتردى بأسد كرام ل تنابلةعند اللقاء ول
 ميل معازيلفظلت َعْدوا أظن الرض مائلةلا سوا برئيس غي مذولفقلت ويل ابن حرب من لقائكمإذا

 تغطمطت البطحاء باليلن نذير لهل الَبْسل ضاحيةلكل ذي إربة منهم ومعقولن جيش أحد ل وخش
تنابلةو ليس يوصف ما أنذرت بالقيل

   قال: فثن ذلك أبا سفيان ومن معه, ومر به ركب من بن عبد القيس فقال: أين تريدون ؟ قالوا: نريد
 الدينة. قال: ول ؟ قالوا: نريد الية. قال: فهل أنتم مبلغون عن ممدا رسالة أرسلكم با إليه وأحل
 لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبوه أنا قد أجعنا السي
 إليه وإل أصحابه لنستأصل بقيتهم, فمر الركب برسول ال صلى ال عليه وسلم وهو بمراء السد,
 فأخبوه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه, فقالوا: حسبنا ال ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن أب

 عبيدة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم حي بلغه رجوعهم »والذي نفسي بيده لقد سومت
 لم حجارة لو أصبحوا با لكانوا كأمس الذاهب« وقال السن البصري ف قوله }الذين استجابوا ل
 والرسول من بعد ما أصابم القرح{ إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من السلمي ما أصابوا ورجعوا,

 فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف ال ف قلبه الرعب, فمن ينتدب
 ف طلبه ؟ فقام النب صلى ال عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول ال

 صلى ال عليه وسلم, فاتبعوهم, فبلغ أبا سفيان أن النب صلى ال عليه وسلم يطلبه, فلقي عيا من
 التجار فقال: ردوا ممدا ولكم من العل كذا وكذا, وأخبوهم أن قد جعت لم جوعا وأن راجع

 إليهم, فجاء التجار فأخبوا رسول ال صلى ال عليه وسلم بذلك, فقال النب صلى ال عليه وسلم
 »حسبنا ال ونعم الوكيل«. فأنزل ال هذه اَلية, وهكذا قال عكرمة وقتادة وغي واحد: إن هذا السياق

 نزل ف شأن حراء السد, وقيل: نزلت ف بدر الوعد, والصحيح الول. وقوله تعال: }الذين قال لم
 الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا{ اَلية, أي الذين توعدهم الناس بالموع

 وخوفوهم بكثرة العداء, فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على ال واستعانوا به, }وقالوا حسبنا ال ونعم
 الوكيل{. قال البخاري: حدثنا أحد بن يونس, قال: أراه قال: حدثنا أبو بكر عن أب حصي, عن أب
 الضحى, عن ابن عباس }حسبنا ال ونعم الوكيل{ قالا إبراهيم عليه السلم حي ألقي ف النار, وقالا

 ممد صلى ال عليه وسلم حي قال لم الناس: إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم, فزادهم إيانا,
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 وقالوا: حسبنا ال ونعم الوكيل. وقد رواه النسائي عن ممد بن إساعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد
 ال, كلها عن يي بن أب بكي, عن أب بكر وهو ابن عياش به, والعجب أن الاكم أبا عبد ال رواه
 من حديث أحد بن يونس به, ث قال: صحيح على شرط الشيخي, ول يرجاه. ث رواه البخاري عن
 أب غسان مالك بن إساعيل, عن إسرائيل, عن أب حصي عن أب الضحى, عن ابن عباس, قال: كان
 آخر قول إبراهيم عليه السلم حي ألقي ف النار: }حسبنا ال ونعم الوكيل{. وقال عبد الرزاق: قال

 ابن عيينة: وأخبن زكريا عن الشعب, عن عبد ال بن عمرو, قال: هي كلمة إبراهيم عليه السلم حي
 ألقي ف النار, رواه ابن جرير. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا ممد بن معمر, حدثنا إبراهيم بن موسى

 الثوري, حدثنا عبد الرحيم بن ممد بن زياد السكري, أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حيد الطويل, عن
 أنس بن مالك, عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم,

 فأنزل ال هذه اَلية. وروى أيضا بسنده عن ممد بن ُعبيد ال الرافعي, عن أبيه, عن جده أب رافع: أن
 النب صلى ال عليه وسلم, وجه عليا ف نفر معه ف طلب أب سفيان, فلقيهم أعراب من خزاعة فقال: إن

 القوم قد جعوا لكم, فقالوا: }حسبنا ال ونعم الوكيل{ فنلت فيهم هذه اَلية. ث قال ابن مردويه:
 حدثنا دعلج بن أحد, حدثنا السن بن سفيان, أنبأنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد, أنبأنا موسى بن
 أعي, عن العمش, عن أب صال, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »إذا

 وقعتم ف المر العظيم فقولوا: }حسبنا ال ونعم الوكيل{« هذا حديث غريب من هذا الوجه ـ وقد
 قال المام أحد: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أب العباس, قال: حدثنا بقية, حدثنا بي بن َسْعد

 عن خالد بن معدان, عن سيف, عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النب صلى ال عليه وسلم, قضى بي
 رجلي, فقال: القضي عليه لا أدبر: حسب ال ونعم الوكيل, فقال النب صلى ال عليه وسلم »ردوا علي

 الرجل« فقال: »ما قلت ؟« قال: قلت: حسب ال ونعم الوكيل. فقال النب صلى ال عليه وسلم: »إن
 ال يلوم على العجز, ولكن عليك بالكيس, فإذا غلبك أمر فقل: حسب ال ونعم الوكيل« وكذا رواه

 أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بي عن خالد, عن سيف وهو الشامي, ول ينسب عن عوف بن
 مالك عن النب صلى ال عليه وسلم بنحوه ـ وقال المام أحد: حدثنا أسباط, حدثنا مطرف عن

 عطية, عن ابن عباس ف قوله: }فإذا نقر ف الناقور{, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »كيف
 أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحن جبهته يسمع مت يؤمر فينفخ ؟« فقال أصحاب رسول ال

 صلى ال عليه وسلم. فما نقول ؟ قال »قولوا حسبنا ال ونعم الوكيل على ال توكلنا« وقد روي هذا
 من غي وجه, وهو حديث جيد, وروينا عن أم الؤمني زينب وعائشة رضي ال عنهما, أنما تفاخرتا,
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 فقالت زينب: زوجن ال وزوجكن أهاليكن, وقالت عائشة: نزلت براءت من السماء ف القرآن,
 فسلمت لا زينب, ث قالت: كيف قلت حي ركبت راحلة صفوان بن العطل ؟ فقالت: قلت: حسب
 ال ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة الؤمني, ولذا قال تعال: }فانقلبوا بنعمة من ال وفضل ل

 يسسهم سوء{ أي لا توكلوا على ال كفاهم ما أههم ورّد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إل
 بلدهم }بنعمة من  ال وفضل ل يسسهم سوء{ ما أضمر لم عدوهم }واتبعوا رضوان ال وال ذو

 فضل عظيم{ وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد ال الافظ, حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد, حدثنا ممد بن
 نعيم, حدثنا بشر بن الكم, حدثنا مبشر بن عبد ال بن رزين, حدثنا سفيان بن حسي عن يعلى بن
 مسلم, عن عكرمة, عن ابن عباس ف قول ال تعال }فا نقلبوا بنعمة من ال وفضل{ قال: النعمة أنم

 سلموا, والفضل أن عيا مرت وكان ف أيام الوسم فاشتراها رسول ال صلى ال عليه وسلم فربح فيها
 ماًل فقسمه بي أصحابه, وقال ابن أب نيح عن ماهد ف قول ال تعال: }الذين قال لم الناس إن

 الناس قد جعوا لكم فاخشوهم{ قال: هذا أبو سفيان, قال لحمد صلى ال عليه وسلم, موعدكم بدر
 حيث قتلتم أصحابنا. فقال ممد صلى ال عليه وسلم »عسى«, فانطلق رسول ال صلى ال عليه وسلم
 لوعده حت نزل بدرا, فوافقوا السوق فيها, فابتاعوا, فذلك قول ال عز وجل: }فانقلبوا بنعمة من ال

 وفضل ل يسسهم سوء{ اَلية, قال: وهي غزوة بدر الصغرى, رواه ابن جرير, وروى أيضا عن
 القاسم, عن السي, عن حجاج, عن ابن جريج, قال: لا عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم لوعد
 أب سفيان فجعلوا يلقون الشركي فيسألونم عن قريش, فيقولون: قد جعوا لكم, يكيدونم بذلك,

 يريدون أن يرعبوهم, فيقول الؤمنون: حسبنا ال ونعم الوكيل, حت قدموا بدرا, فوجدوا أسواقها عافية
ل(ينازعهم فيها أحد, قال: رجل من الشركي أخب أهل مكة بيل ممد, وقال ف ذلك:

 نفرت قلوصي من خيول ممدوعجوة منثورة كالعنجد
 واتذت ماء قديد موعدي 

  قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ, وإنا هو:
 قد نفرت من رفقت ممدوعجوة من يثرب كالعنجد

 فهي على دين أبيها التلدقد جعلت ماء قديد موعدي
 وماء ضجنان لا ضحى الغد 

   ث قال تعال: }إنا ذلكم الشيطان يوف أولياءه{ أي يوفكم أولياءه, ويوهكم أنم ذوو بأس وذوو
 شدة, قال ال تعال: }فل تافوهم وخافون ِإن كنتم مؤمني{ أي ِإذا سول لكم وأوهكم فتوكلوا علي
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 والأوا ِإل, فِإن كافيكم وناصركم عليهم, كما قال تعال: }أليس ال بكاف عبده ويوفونك بالذين
 من دونه{ ِإل قوله }قل حسب ال عليه يتوكل التوكلون{ وقال تعال: }فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد
 الشيطان كان ضعيفا{ وقال تعال: }أولئك حزب الشيطان أل ِإن حزب الشيطان هم الاسرون{ وقال

 تعال }كتب ال لغلب أنا ورسلي ِإن ال قوي عزيز{ وقال }ولينصرن ال من ينصره{ وقال تعال:
 }يا أيها الذين آمنوا ِإن تنصروا ال ينصركم{ اَلية, وقال تعال: }ِإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف

الياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. يوم ل ينفع الظالي معذرتم ولم اللعنة ولم سوء الدار{.

 ** َوَل َيْحُزنَك اّلِذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِإّنُهْم َلن َيُضّروْا الّلَه َشْيئا ُيِريُد الّلُه َأّل َيْجَعَل َلُهْم َحّظا ِفي
 اَلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم *  ِإّن اّلِذيَن اْشَتَرُوْا اْلُكْفَر ِباِلَياِن َلن َيُضّروْا الّلَه َشْيئا َوُلْم َعَذاٌب َأِليٌم *  َوَل
 َيْحَسَبّن اّلِذيَن َكَفُروْا َأّنَما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر لْنُفِسِهْم ِإّنَما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدَوْا ِإْثَما َوَلْهُم َعَذاٌب ّمِهٌي *  ّما

 َكاَن الّلُه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنَي َعَلَى َمآ َأْنُتْم َعَلْيِه َحّتَى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الّطّيِب َوَما َكاَن الّلُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى
 اْلَغْيِب َوَلِكّن الّلَه َيْجَتِبي ِمن ّرُسِلِه َمن َيَشآُء َفآِمُنوْا ِبالّلِه َوُرُسِلِه َوِإن ُتْؤِمُنوْا َوَتّتُقوْا َفَلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم *

 َوَل َيْحَسَبّن اّلِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَمآ آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخْيرا ّلُهْم َبْل ُهَو َشّر ّلُهْم َسُيَطّوُقوَن َما َبِخُلوْا ِبِه
َيْوَم اْلِقَياَمِة َولّلِه ِمَياُث الّسَماَواِت َوالْرِض َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبٌي 

    يقول تعال لنبيه صلى ال عليه وسلم: }ول يزنك الذين يسارعون ف الكفر{ وذلك من شدة
 حرصه على الناس, كان يزنه مبادرة الكفار ِإل الخالفة والعناد والشقاق, فقال تعال: ل يزنك ذلك

 }إنم لن يضروا ال شيئا يريد ال أل يعل لم حظا ف اَلخرة{ أي حكمته فيهم أنه يريد بشيئته
 وقدرته أن ل يعل لم نصيبا ف اَلخرة }ولم عذاب عظيم{, ث قال تعال مبا عن ذلك ِإخبارا
 مقررا: }ِإن الذين اشتروا الكفر باِليان{ أي استبدلوا هذا بذا }لن يضروا ال شيئا{ أي ولكن

 يضرون أنفسهم }ولم عذاب أليم{, ث قال تعال, }ول يسب الذين كفروا أنا نلي لم خي
 لنفسهم, ِإنا نلي لم ليزدادوا إثا ولم عذاب مهي{ كقوله }أيسبون أنا ندهم به من مال وبني
 نسارع لم ف اليات بل ل يشعرون{ وكقوله }فذرن ومن يكذب بذا الديث سنستدرجهم من

 حيث ل يعلمون{ وكقوله }ول تعجبك أموالم وأولدهم ِإنا يريد ال أن يعذبم با ف الدنيا وتزهق
 أنفسهم وهم كافرون{ ث قال تعال: }ما كان ال ليذر الؤمني على ما  أنتم عليه حت ييز البيث من
 الطيب{ أي ل بد أن يعقد سببا من الحنة, يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه, يعرف به الؤمن الصابر,
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 والنافق الفاجر, يعن بذلك يوم أحد الذي امتحن ال به الؤمني, فظهر به إيانم وصبهم وجلدهم
 وثباتم وطاعتهم ل ولرسوله صلى ال عليه وسلم, وهتك به ستر النافقي. فظهر مالفتهم ونكولم عن
 الهاد وخيانتهم ل ولرسوله صلى ال عليه وسلم, ولذا قال تعال: }ما كان ال ليذر الؤمني على ما
 أنتم عليه حت ييز البيث من الطيب{ قال ماهد: ميز بينهم يوم أحد, وقال قتادة: ميز بينهم بالهاد
 والجرة, وقال السدي: قالوا: ِإن كان ممد صادقا فليخبنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر, فأنزل ال

 تعال: }ما كان ال ليذر الؤمني على ما أنتم عليه حت ييز البيث من الطيب{ أي حت يرج الؤمن
 من الكافر, روى ذلك كله ابن جرير ـ ث قال تعال: }وما كان ال ليطلعكم على الغيب{ أي أنتم ل
 تعلمون غيب ال ف خلقه حت ييز لكم الؤمن من النافق لول ما يعقده من السباب الكاشفة عن ذلك.

 ث قال تعال: }ولكن ال يتب من رسله من يشاء{ كقوله تعال: }عال الغيب فل يظهر على غيبه
 أحدا * ِإل من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بي يديه ومن خلفه رصدا{ ث قال تعال: }فآمنوا
 بال ورسله{ أي أطيعوا ال ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم }وِإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم{.
 وقوله تعال: }ول تسب الذين يبخلون با آتاهم ال من فضله هو خيا لم. بل هو شر لم{ أي ل

 يسب البخيل أن جعه الال ينفعه بل هو مضرة عليه ف دينه, وربا كان ف دنياه. ث أخب بآل أمر ماله
 يوم القيامة, فقال }سيطوقون ما  بلوا به يوم القيامة{, قال البخاري: حدثنا عبد ال بن مني, سع أبا

 النضر, حدثنا عبد الرحن هو ابن عبد ال بن دينار عن أبيه, عن أب صال, عن أب هريرة, قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم »من آتاه ال ماًل فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه

 يوم القيامة, يأخذ بلهزمتيه ـ يعن بشدقيه ـ ث يقول: أنا مالك, أنا كنك« ث تل هذه اَلية }ول
 يسب الذين يبخلون با آتاهم ال من فضله هو خيا لم بل هو شر لم{ ِإل آخر اَلية, تفرد به

 البخاري دون مسلم من هذا الوجه, وقد رواه ابن حبان ف صحيحه من طريق الليث بن سعد عن ممد
بن عجلن, عن القعقاع بن حكيم, عن أب صال به.

   )حديث آخر( قال اِلمام أحد: حدثنا حجي بن الثن, حدثنا عبد العزيز بن عبد ال بن أب سلمة عن
 عبد ال بن دينار, عن ابن عمر, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ِإن الذي ل يؤدي زكاة ماله يثل
 ال له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان, ث يلزمه يطوقه يقول: أنا كنك أنا كنك« وهكذا رواه

 النسائي عن الفضل بن سهل عن أب النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد ال بن أب سلمة به.
 ث قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد ال بن دينار عن ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحن عن

 أبيه عبد ال بن دينار, عن أب صال عن أب هريرة )قلت( ول منافاة بي الروايتي, فقد يكون عند عبد
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 ال بن دينار من الوجهي, وال أعلم, وقد ساقه الافظ أبو بكر بن مردويه من غي وجه عن أب صال,
عن أب هريرة.ومن حديث ممد بن أب حيد عن زياد الطمي عن أب هريرة به.

   )حديث آخر( قال اِلمام أحد: حدثنا سفيان عن جامع, عن أب وائل, عن عبد ال, عن النب صلى
 ال عليه وسلم قال »ما من عبد ل يؤدي زكاة ماله إل جعل له شجاع أقرع يتبعه, يفر منه وهو يتبعه,
 فيقول: أنا كنك« ث قرأ عبد ال مصداقه من كتاب ال }سيطوقون ما بلوا به يوم القيامة{, وهكذا
 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أب راشد, زاد الترمذي:
 وعبد اللك بن أعي, كلها عن أب وائل شقيق بن سلمة عن عبد ال بن مسعود به, وقال الترمذي:
 حسن صحيح. وقد رواه الاكم ف مستدركه من حديث أب بكر بن عياش وسفيان الثوري, كلها

 عن أب ِإسحاق السبيعي, عن أب وائل, عن ابن مسعود به, ورواه ابن جرير من غي وجه عن ابن
مسعود موقوفا.

   )حديث آخر( قال الافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن بسطام, حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا سعيد عن
 قتادة عن سال بن أب العد, عن معدان بن أب طلحة, عن ثوبان عن النب صلى ال عليه وسلم قال

 »من ترك بعده كنا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه, ويقول: من أنت ؟ ويلك, فيقول:
 أنا كنك الذي خلفت بعدك, فل يزال يتبعه حت يلقمه يده فيقضمها, ث يتبع سائر جسده« ِإسناده جيد

 قوي, ول يرجوه. وقد رواه الطبان عن جرير بن عبد ال البجلي, ورواه ابن جرير وابن مردويه من
 حديث بز بن حكيم عن أبيه, عن جده, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »ل يأت الرجل موله

 فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه ِإل ُدعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منع« لفظ ابن
 جرير, وقال ابن جرير حدثنا ابن الثن, حدثنا عبد العلى, حدثنا داود عن أب قزعة, عن رجل, عن

 النب صلى ال عليه وسلم, قال »ما من ذي رحم يأت ذا رحه فيسأله من فضل جعله ال عنده, فيبخل
 به عليه, ِإل أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حت يطوقه« ث رواه من طريق أخرى عن أب قزعة واسه

 حجي بن بيان, عن أب مالك العبدي موقوفا, ورواه من وجه آخر عن أب قزعة مرسًل. وقال العوف
 عن ابن عباس: نزلت ف أهل الكتاب الذين بلوا با ف أيديهم من الكتب النلة أن يبينوها, رواه ابن

 جرير, والصحيح الول وِإن دخل هذا ف معناه, وقد يقال:إن هذا أول بالدخول, وال سبحانه وتعال
 أعلم, وقوله تعال }ول مياث السموات والرض{ أي }فأنفقوا ما جعلكم مستخلفي فيه{ فإن

 المور كلها مرجعها ِإل ال عز وجل. فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم }وال با تعملون
خبي{ أي بنياتكم وضمائركم.
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 ** ّلَقْد َسِمَع الّلُه َقْوَل اّلِذيَن َقاُلَوْا ِإّن الّلَه َفِقٌي َوَنْحُن َأْغِنَيآُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوْا َوَقْتَلُهُم النِبَياَء ِبَغْيِر َحّق
 َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِريِق *  َذِلَك ِبَما َقّدَمْت َأْيِديُكْم َوَأّن الّلَه َلْيَس ِبَظّلٍم ّلْلَعِبيِد *  اّلِذيَن َقاُلَوْا ِإّن الّلَه

 َعِهَد ِإَلْيَنا َأّل ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحّتَى َيْأِتَيَنا ِبُقْرَباٍن َتْأُكُلُه الّناُر ُقْل َقْد َجآَءُكْم ُرُسٌل ّمن َقْبِلي ِباْلَبّيَناِت َوِباّلِذي
 ُقْلُتْم َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَي *  َفِإن َكّذُبوَك َفَقْد ُكّذَب ُرُسٌل ّمن َقْبِلَك َجآُءوا ِباْلَبّيَناِت َوالّزُبِر

َواْلِكَتاِب اْلُمِنِي 
    قال سعيد بن جبي عن ابن عباس: لا نزل قوله تعال: }من ذا الذي يقرض ال قرضا حسنا فيضاعفه
 له أضعافا كثية{ قالت اليهود: يا ممد, افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل ال }لقد سع ال قول

 الذين قالوا ِإن ال فقي ونن أغنياء{ اَلية, رواه ابن مردويه وابن أب حات. وقال ممد بن ِإسحاق:
 حدثن ممد بن أب ممد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي ال عنه, قال: دخل أبو بكر الصديق

 رضي ال عنه بيت الدراس فوجد من يهود أناسا كثيا قد اجتمعوا إل رجل منهم يقال له فنحاص,
 وكان من علمائهم وأحبارهم, ومعه حب يقال له أشيع, فقال له أبو بكر: ويك يا فنحاص اتق ال

 وأسلم, فو ال ِإنك لتعلم أن ممدا رسول ال قد جاءكم بالق من عنده, تدونه مكتوبا عندكم ف
 التوراة والنيل. فقال فنحاص: وال يا أبا بكر ما بنا ِإل ال من حاجة من فقر, وِإنه ِإلينا لفقي, ما

 نتضرع ِإليه كما يتضرع ِإلينا, وِإنا عنه لغنياء, ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم,
 ينهاكم عن الربا ويعطينا, ولو كان غنيا ما أعطانا الربا, فغضب أبو بكر رضي ال عنه فضرب وجه

 فنحاص ضربا شديدا, وقال: والذي نفسي بيده لول الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو
 ال, فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقي. فذهب فنحاص ِإل رسول ال صلى ال عليه وسلم, فقال:
 يا ممد أبصر ما صنع ب صاحبك, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم لب بكر: »ما حلك على ما

 صنعت ؟« فقال: يا رسول ال, ِإن عدو ال قد قال قوًل عظيما, زعم أن ال فقي وأنم عنه أغنياء, فلما
 قال ذلك, غضبت ل ما قال, فضربت وجهه, فجحد فنحاص ذلك, وقال: ما قلت ذلك, فأنزل ال

 فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لب بكر }لقد سع ال قول الذين قالوا ِإن ال فقي ونن أغنياء{
 اَلية, رواه ابن أب حات. وقوله }سنكتب ما قالوا{ تديد ووعيد, ولذا قرنه تعال بقوله: }وقتلهم

 النبياء بغي حق{ أي هذا قولم ف ال وهذه معاملتهم لرسل ال وسيجزيهم ال على ذلك شر الزاء,
 ولذا قال تعال: }ونقول ذوقوا عذاب الريق * ذلك با قدمت أيديكم وأن ال ليس بظلم للعبيد{ أي
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 يقال لم ذلك تقريعا وتوبيخا وتقيا وتصغيا, وقوله تعال: }الذين قالوا ِإن ال عهد إلينا أن ل نؤمن
 لرسول حت يأتينا بقربان تأكله النار{ يقول تعال تكذييا أيضا لؤلء الذين زعموا أن ال عهد ِإليهم ف

 كتبهم, أن ل يؤمنوا لرسول حت يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته, فتقبلت منه, أن
 تنل نار من السماء تأكلها, قاله ابن عباس والسن وغيها. قال ال عز وجل: }قل قد جاءكم رسل

 من قبلي بالبينات{ أي بالجج والباهي, }وبالذي قلتم{ أي وبنار تأكل القرابي التقبلة, }فلم
 قتلتموهم{ أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والخالفة والعاندة وقتلتموهم }إن كنتم صادقي{ أنكم تتبعون

 الق وتنقادون للرسل. ث قال تعال مسليا لنبيه ممد صلى ال عليه وسلم }فِإن كذبوك فقد كذب
 رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب الني{ أي ل يوهنك تكذيب هؤلء لك, فلك أسوة بن

 قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الجج والباهي القاطعة, }والزبر{
 وهي الكتب التلقاة من السماء كالصحف النلة على الرسلي, }والكتاب الني{ أي البي الواضح

اللي.

 ** ُكّل َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوِإّنَما ُتَوّفْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن الّناِر َوُأْدِخَل اْلَجّنَة َفَقْد َفاَز
 َوما اْلَحَياُة الّدْنَيا ِإّل َمَتاُع اْلُغُروِر *  َلُتْبَلُوّن ِفَي َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعّن ِمَن اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن

َقْبِلُكْم َوِمَن اّلِذيَن َأْشَرُكَوْا َأًذى َكِثيا َوِإن َتْصِبُروْا َوَتّتُقوْا َفِإّن َذِلَك ِمْن َعْزِم اُلُموِر 
    يب تعال إخبارا عاما يعم جيع الليقة بأن كل نفس ذائقة الوت, كقوله تعال: }كل من عليها فان

 ويبقى وجه ربك ذو اللل واِلكرام{ فهو تعال وحده هو الي الذي ل يوت, والن واِلنس
 يوتون, وكذلك اللئكة وحلة العرش, وينفرد الواحد الحد القهار بالديومة والبقاء, فيكون آخرا كما

 كان أوًل, وهذه اَلية فيها تعزية لميع الناس, فِإنه ل يبقى أحد على وجه الرض حت يوت, فِإذا
 انقضت الدة وفرغت النطفة الت قدر ال وجودها ف صلب آدم وانتهت البية, أقام ال القيامة وجازى
 اللئق بأعمالا جليلها وحقيها, كثيها وقليلها, كبيها وصغيها, فل يظلم أحدا مثقال ذرة, ولذا

 قال تعال: }وِإنا توفون أجوركم يوم القيامة{ قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا عبد العزيز
 الويسي, حدثنا علي بن أب علي اللهب عن جعفر بن ممد بن علي بن السي, عن أبيه, عن علي بن
 أب طالب رضي ال عنه, قال: لا توف النب صلى ال عليه وسلم وجاءت التعزية, جاءهم آت يسمعون
 حسه ول يرون شخصه, فقال: السلم عليكم أهل البيت ورحة ال وبركاته }كل نفس ذائقة الوت,
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 وِإنا توفون أجوركم يوم القيامة{ ِإن ف ال عزاء من كل مصيبة, وخلفا من كل هالك, ودركا من كل
 فائت,  فبال فثقوا, وِإياه فارجوا, فِإن الصاب من حرم الثواب, والسلم عليكم ورحة ال وبركاته.

 قال جعفر بن ممد: فأخبن أب أن علي بن أب طالب قال: أتدرون من هذا ؟ هذا الضر عليه السلم.
 وقوله: }فمن زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز{ أي من جنب النار ونا منها وأدخل النة فقد فاز

 كل الفوز. قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا ممد بن عبد ال النصاري حدثنا ممد بن عمرو بن
 علقمة عن أب سلمة, عن أب هريرة, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »موضع سوط ف النة
 خي من الدنيا وما فيها, اقرؤوا إن شئتم }فمن زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز{« هذا حديث

 ثابت ف الصحيحي, من غي هذا الوجه بدون هذه الزيادة, وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حات, وابن
 حبان ف صحيحه والاكم ف مستدركه, ومن حديث ممد بن عمرو هذا ورواه ابن مردويه من وجه
 آخر, فقال: حدثنا ممد بن أحد بن إبراهيم, حدثنا ممد بن يي, أنبأنا حيد بن مسعدة أنبأنا عمرو

 بن علي عن أب حازم, عن سهل بن سعد, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »لوضع سوط
 أحدكم ف النة خي من الدنيا وما فيها« قال: ث تل هذه اَلية }فمن زحزح عن النار وأدخل النة فقد
 فاز{ وتقدم عند قوله تعال: }ول توتن إل وأنتم مسلمون{ ما رواه المام أحد عن وكيع بن الراح

 عن العمش, عن زيد بن وهب. عن عبد الرحن بن عبد رب الكعبة, عن عبد ال بن عمرو بن العاص,
 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل النة فلتدركه منيته

 وهو يؤمن بال واليوم اَلخر, وليأت إل الناس ما يب أن يؤتى إليه«. وقوله تعال: }وما الياة الدنيا
 إل متاع الغرور{ تصغي لشأن الدنيا, وتقي لمرها, وأنا دنيئة فانية, قليلة زائلة, كما قال تعال: }بل
 تؤثرون الياة الدنيا واَلخرة خي وأبقى{ وقال تعال }وما أوتيتم من شيء فمتاع الياة الدنيا وزينتها

 وما عند ال خي وأبقى{ وف الديث »وال ما الدنيا ف اَلخرة إل كما يغمس أحدكم أصبعه ف اليم,
 فلينظر ب ترجع إليه« وقال قتادة ف قوله تعال: }وما الياة الدنيا إل متاع الغرور{ قال: هي متاع هي

 متاع متروكة أوشكت ـ وال الذي ل إله إل هو ـ أن تضمحل عن أهلها, فخذوا من هذا التاع
 طاعة ال إن استطعتم, ول قوة إل بال, وقوله تعال: }لتبلون ف أموالكم وأنفسكم{ كقوله تعال:

 }ولنبلونكم بشيء من الوف والوع ونقص من الموال والنفس والثمرات{ إل آخر اَليتي, أي ل
 بد أن يبتلى الؤمن ف شي من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله, ويبتلى الؤمن على قدر دينه, فإن كان ف

 دينه صلبة زيد ف البلء }ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيا{
 يقول تعال للمؤمني عند مقدمهم الدينة قبل وقعة بدر مسليا لم عما نالم من الذى من أهل الكتاب
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 والشركي, وآمرا لم بالصفح والصب والعفو حت يفرج ال, فقال تعال: }وإن تصبوا وتتقوا فإن ذلك
 من عزم المور{ قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا أبو اليمان, حدثنا شعيب بن أب حزة عن

 الزهري, أخبن عروة بن الزبي أن أسامة بن زيد أخبه, قال: كان النب صلى ال عليه وسلم وأصحابه
 يعفون عن الشركي وأهل الكتاب كما أمرهم ال, ويصبون على الذى, قال ال تعال: }ولتسمعن

 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيا{ قال: وكان رسول ال صلى ال عليه
 وسلم يتأول ف العفو ما أمره ال به حت أذن ال فيهم, هكذا ذكره متصرا, وقد ذكره البخاري عند
 تفسي هذه اَلية مطوًل, فقال: حدثنا أبو اليمان, أنبأنا شعيب عن الزهري, أخبن عروة بن الزبي أن
 أسامة بن زيد, حدثه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم ركب على حار عليه قطيفة فدكية, وأردف

 أسامة بن زيد وراءه, يعود سعد بن عبادة ف بن الارث بن الزرج قبل وقعة بدر, قال: حت مر على
 ملس فيه عبد ال بن أب ابن سلول, وذلك قبل أن يسلم عبد ال بن أب, وإذا ف الجلس أخلط من

 السلمي والشركي عبدة الوثان وأهل الكتاب اليهود والسلمي, وف الجلس عبد ال بن رواحة, فلما
 غشيت الجلس عجاجة الدابة, خر عبد ال بن أب أنفه بردائه وقال: ل تغبوا علينا, فسلم رسول ال

 صلى ال عليه وسلم, ث وقف, فنل, ودعاهم إل ال عز وجل وقرأ عليهم القرأن, فقال عبد ال بن أب
 : أيها الرء, إنه ل أحسن ما تقول إن كان حقا فل تؤذنا به ف مالسنا. ارجع إل رحلك فمن جاءك

 فاقصص عليه, فقال عبد ال بن رواحة رضي ال عنه: بلى يا رسول ال, فاغشنا به ف مالسنا, فإنا نب
 ذلك, فاستب السلمون والشركون واليهود حت كادوا يتثاورون, فلم يزل النب صلى ال عليه وسلم
 يفضهم حت سكتوا, ث ركب النب صلى ال عليه وسلم دابته فسار حت دخل على سعد بن عبادة,

 فقال له النب صلى ال عليه وسلم »يا سعد أل تسمع إل ما قال أبو حباب« يريد عبد ال بن أب, قال:
 كذا وكذا, فقال سعد: يا رسول ال, اعف عنه واصفح, فوال الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء ال

 بالق الذي أنزل عليك, ولقد اصطلح أهل هذه البحية على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة, فلما أب ال
 ذلك بالق الذي أعطاك ال, شرق بذلك, فذلك الذي فعل به ما رأيت, فعفا عنه رسول ال صلى ال
 عليه وسلم وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم, وأصحابه يعفون عن الشركي وأهل الكتاب كما
 أمرهم ال, ويصبون على الذى, قال ال تعال: }ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن
 الذين أشركوا أذى كثيا{ اَلية وقال تعال: }وّد كثي من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم
 كفارا, حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبي لم الق فاعفوا واصفحوا حت يأت ال بأمره{ اَلية,
 وكان النب صلى ال عليه وسلم يتأول ف العفو ما أمره ال به حت أذن له فيهم, فلما غزا رسول ال
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 صلى ال عليه وسلم بدرا, فقتل ال به صناديد كفار قريش قال عبد ال بن أب ابن سلول ومن معه من
 الشركي وعبدة الوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى ال عليه وسلم على السلم وأسلموا

 فكل من قام بق أو أمر بعروف, أو نى عن منكر فل بد أن يؤذى فما له دواء إل الصب ف ال,
والستعانة بال والرجوع إل ال عز وجل.

 ** َوِإَذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َلُتَبّيُنّنُه ِللّناِس َوَل َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَرآَء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوْا ِبِه
 َثَمنا َقِليًل َفِبْئَس َما َيْشَتُروَن *  َل َتْحَسَبّن اّلِذيَن َيْفَرُحوَن ِبَمآ َأَتْوْا ّوُيِحّبوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلْم َيْفَعُلوْا َفَل

 َتْحَسَبّنُهْم ِبَمَفاَزٍة ّمَن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم *  َولّلِه ُمْلُك الّسَماَواِت َوالْرِض َوالّلُه َعَلَى ُكّل َشْيٍء
َقِديٌر 

    هذا توبيخ من ال وتديد لهل الكتاب الذين أخذ ال عليهم العهد على ألسنة النبياء أن يؤمنوا
 بحمد صلى ال عليه وسلم, وأن ينوهوا بذكره ف الناس, ليكونوا على أهبة من أمره, فإذا ارسله ال

 تابعوه, فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الي ف الدنيا واَلخرة بالدون الطفيف, والط
 الدنيوي السخيف, فبئست الصفقة صفقتهم, وبئست البيعة بيعتهم, وف هذا تذير للعلماء أن يسلكوا

 مسلكهم فيصيبهم ما أصابم, ويسلك بم مسالكهم, فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع,
 الدال على العمل الصال, ول يكتموا منه شيئا, فقد ورد ف الديث الروي من طرق متعددة عن النب
 صلى ال عليه وسلم, أنه قال: »من سئل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار« وقوله تعال:
 }ل تسب الذين يفرحون با أتوا ويبون أن يمدوا با ل يفعلوا{, يعن بذلك الرائي التكثرين با ل

 يعطوا, كما جاء ف الصحيحي عن النب صلى ال عليه وسلم »من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر با, ل يزده
 ال إل قلة«., وف الصحيح أيضا »التشبع با ل يعط كلبس ثوب زور«, وقال المام أحد: حدثنا

 حجاج عن ابن جريج, أخبن ابن أب مليكة أن حيد بن عبد الرحن بن عوف أخبه أن مروان قال:
 اذهب يا رافع لبوابه إل ابن عباس فقل: لئن كان كل امرىء منا فرح با أتى وأحب أن يمد با ل

 يفعل معذبا لنعذبن أجعون, فقال ابن عباس: وما لكم وهذه, إنا نزلت هذه ف أهل الكتاب, ث تل ابن
 عباس }وإذ أخذ ال ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ول تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا
 به ثنا قليًل فبئس ما يشترون * ل تسب الذين يفرحون با أتوا ويبون أن يمدوا با ل يفعلوا{ اَلية.

 وقال ابن عباس: سألم النب صلى ال عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبوه بغيه فخرجوا قد أرود
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 أن قد أخبوه با سألم عنه, واستحمدوا بذلك إليه, وفرحوا با أتوا من كتمانم ما سألم عنه, وهكذا
 رواه البخاري ف التفسي, ومسلم والترمذي والنسائي ف تفسييهما, وابن أب حات, وابن جرير,

 والاكم ف مستدركه وابن مردويه كلهم من حديث عبد اللك بن جريج بنحوه, ورواه البخاري أيضا
 من حديث ابن جريج عن ابن أب مليكة عن علقمة بن وقاص, أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إل
 ابن عباس, فذكره وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أب مري, أنبأنا ممد بن جعفر حدثن زيد بن أسلم
 عن عطاء بن يسار, عن أب سعيد الدري رضي ال عنه: أن رجاًل من النافقي على عهد رسول ال

 صلى ال عليه وسلم, كان إذا خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم إل الغزو تلفوا عنه, وفرحوا
 بقعدهم خلف رسول ال صلى ال عليه وسلم فإذا قدم رسول ال صلى ال عليه وسلم من الغزو

 اعتذروا إليه وحلفوا, وأحبوا أن يمدوا با ل يفعلوا, فنلت }ل تسب الذين يفرحون با أتوا ويبون
 أن يمدوا با ل يفعلوا{ اَلية, وكذا رواه مسلم من حديث ابن أب مري بنحوه. وقد رواه ابن مردويه
 ف تفسيه من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم, قال: كان أبو سعيد ورافع

 بن خديج وزيد  بن ثابت عند مروان فقال: يا أبا سعيد رأيت قوله تعال: }ل تسب الذين يفرحون با
 أتوا ويبون أن يمدوا با ل يفعلوا{, ونن نفرح با أتينا ونب أن نمد با ل نفعل ؟ فقال أبو سعيد:

 إن هذا ليس من ذاك, إنا ذاك أن ناسا من النافقي كانوا يتخلفون إذا بعث رسول ال صلى ال عليه
 وسلم بعثا, فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم, وإن كان لم نصر من ال وفتح حلفوا لم ليضوهم
 ويمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح, فقال مروان: أين هذا من هذا ؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم
 هذا ؟ فقال مروان: أكذلك يا زيد ؟ قال: نعم صدق أبو سعيد, ث قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك ـ
 يعن رافع بن خديج, ولكنه يشى إن أخبك أن تنع قلئصه ف الصدقة, فلما خرجوا قال زيد لب

 سعيد الدري: أل تمدن على ما شهدت لك, فقال أبو سعيد: شهدت الق فقال زيد: أول تمدن
 على ما شهدت الق ؟ ث رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم, عن رافع بن خديج: أنه كان هو

 وزيد بن ثابت عند مروان بن الكم وهو أمي الدينة, فقال مروان: يا رافع ف أي شيء نزلت هذه اَلية
 ؟ فذكره كما تقدم عن أب سعيد رضي ال عنهم, وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما
 تقدم, فقال له ما ذكرناه ول منافاة بي ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلء, لن اَلية عامة ف جيع ما

 ذكر, وال أعلم, وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث ممد بن أب عتيق وموسى بن عقبة عن
 الزهري, عن ممد بن ثابت النصاري, أن ثابت بن قيس النصاري قال: يا رسول ال, وال لقد

 خشيت أن أكون هلكت, قال»ل« ؟ قال نى ال الرء أن يب أن يمد با ل يفعل وأجدن أحب
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 المد, ونى ال عن اليلء وأجدن أحب المال ونى ال أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ
 َجْهَوري الصوت, فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أل ترضى أن تعيش حيدا, وتقتل شهيدا,

 وتدخل النة ؟« فقال: بلى يا رسول ال. فعاش حيدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب, وقوله تعال:
 }فل تسبنهم بفازة من العذاب{ يقرأ بالتاء على ماطبة الفرد, وبالياء على الخبار عنهم أي ل

 يسبون أنم ناجون من العذاب بل ل بد لم منه ولذا قال تعال: }ولم عذاب أليم{ ث قال تعال
 }ول ملك السموات والرض, وال على كل شيء قدير{ أي هو مالك كل شيء, والقادر على كل

 شيء, فل يعجزه شيء, فهابوه ول تالفوه, واحذورا غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي ل أعظم منه,
والقدير الذي ل أقدر منه.

 ** ِإّن ِفي َخْلِق الّسَماَواِت َوالْرِض َواْخِتَلِف اْلّلْيِل َوالّنَهاِر َلَياٍت ُلْوِلي الْلَباِب *  اّلِذيَن َيْذُكُروَن الّلَه
 ِقَياما َوُقُعودا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفّكُروَن ِفي َخْلِق الّسَماَواِت َوالْرِض َرّبَنآ َما َخَلْقَت َهذا َباِطًل ُسْبَحاَنَك

 َفِقَنا َعَذاَب الّناِر *  َرّبَنآ ِإّنَك َمن ُتْدِخِل الّناَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللّظاِلِمَي ِمْن َأْنَصاٍر *  ّرّبَنآ ِإّنَنآ َسِمْعَنا
 ُمَناِديا ُيَناِدي ِلِلَياِن َأْن آِمُنوْا ِبَرّبُكْم َفآَمّنا َرّبَنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكّفْر َعّنا َسّيَئاِتَنا َوَتَوّفَنا َمَع الْبَراِر *
 َرّبَنا َوآِتَنا َما َوَعدّتَنا َعَلَى ُرُسِلَك َوَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإّنَك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد    قال الطبان: حدثنا
 السي بن إسحاق التستري, حدثنا يي المان, حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أب الغية, عن

 سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال: أتت قريش اليهود, فقالوا: ب جاءكم موسى ؟ قالوا: عصاه ويده
 بيضاء للناظرين, وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى ؟ قالوا: كان يبىء الكمه والبرص, وييي
 الوتى, فأتوا النب صلى ال عليه وسلم فقالوا: ادع ال أن يعل لنا الصفا ذهبا, فدعا ربه, فنلت هذه
 اَلية }إن ف خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار َليات لول اللباب{ فليتفكروا فيها,

 وهذا مشكل فإن هذه اَلية مدنية, وسؤالم أن يكون الصفا ذهبا كان بكة, وال أعلم, ومعن اَلية أن
 ال تعال يقول: }إن ف خلق السموات والرض{ أي هذه ف ارتفاعها واتساعها, وهذه ف انفاضها و
 كثافتها واتضاعها, وما فيهما من اَليات الشاهدة العظيمة من كواكب سيارات, وثوابت وبار وجبال

 وقفار وأشجار ونبات, وزروع وثار, وحيوان ومعادن, ومنافع متلفة اللوان والروائح والطعوم
 والواص, }واختلف الليل والنهار{ أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر, فتارة يطول هذا ويقصر
 هذا, ث يعتدلن ث يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيا, ويقصر الذي كان طويل. وكل ذلك
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 تقدير العزيز العليم , ولذا قال تعال }َليات لول اللباب{ أي العقول التامة الذكية الت تدرك الشياء
 بقائقها على جلياتا, وليسوا كالصم البكم الذين ل يعقلون, الذين قال ال فيهم }وكأين من آية ف
 السموات والرض يرون عليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكثرهم بال إل وهم مشركون{ ث

 وصف تعال أول اللباب, فقال: }الذين يذكرون ال قياما وقعودا وعلى جنوبم{. كما ثبت ف
 صحيح البخاري عن عمران بن حصي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »صّل قائما, فإن ل

 تستطع فقاعدا, فإن ل تستطع فعلى جنبك« أي ل يقطعون ذكره ف جيع أحوالم بسرائرهم
 وضمائرهم وألسنتهم, }ويتفكرون ف خلق السموات والرض{ أي يفهمون ما فيهما من الكم الدالة

 على عظمة الالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحته. وقال الشيخ أبو سليمان الداران: إن
 لخرج من منل فما يقع بصري على شيء إل رأيت ل علي فيه نعمة ول فيه عبة, رواه ابن أب الدنيا

 ف كتاب التوكل والعتبار وعن السن البصري أنه قال: تفكر ساعة خي من قيام ليلة, وقال الفضيل
 قال السن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك, وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك

وربا تثل بذا البيت:
 إذا الرء كانت له فكرةففي كل شيء له عبة

   وعن عيسى عليه السلم أنه قال: طوب لن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا, ونظره عبا, قال لقمان
 الكيم: إن طول الوحدة ألم للفكرة, وطول الفكرة دليل على طرق باب النة, وقال وهب بن منبه ما
 طالت فكرة امرىء إل فهم ول فهم امرؤ قط إل علم, ول علم امرؤ قط إل عمل. وقال عمر بن عبد

 العزيز: الكلم بذكر ال عز وجل حسن, والفكرة ف نعم ال أفضل العبادة. وقال مغيث السود: زوروا
 القبور كل يوم تفكركم, وشاهدوا الوقف بقلوبكم, وانظروا إل النصرف بالفريقي إل النة أو النار,
 وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حت يرفع صريعا من

 بي أصحابه قد ذهب عقله. وقال عبد ال بن البارك: مر رجل براهب عند مقبة ومزبلة, فناداه فقال:
 يا راهب, إن عندك كنين من كنوز الدنيا لك فيهما معتب: كن الرجال, وكن الموال. وعن ابن عمر:
 أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأت الربة فيقف على بابا فينادي بصوت حزين, فيقول: أين أهلك ؟

 ث يرجع إل نفسه فيقول: }كل شيء هالك إل وجهه{ وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان ف
 تفكر, خي من قيام ليلة والقلب ساه. وقال السن البصري: يا ابن آدم, كل ف ثلث بطنك, واشرب ف

 ثلثه, ودع ثلثه اَلخر تتنفس للفكرة. وقال بعض الكماء: من نظر إل الدنيا بغي العبة, انطمس من
 بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الارث الاف: لو تفكر الناس ف عظمة ال تعال لا عصوه.
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 وقال السن عن عامر بن عبد قيس, قال: سعت غي واحد ول اثني ول ثلثة من أصحاب النب صلى
 ال عليه وسلم يقولون: إن ضياء اليان أو نور اليان التفكر. وعن عيسى عليه السلم أنه قال: يا ابن

 آدم الضعيف اتق ال حيث ما كنت, وكن ف الدنيا ضيفا, واتذ الساجد بيتا, وعلم عينيك البكاء,
 وجسدك الصب, وقلبك الفكر, ول تتم برزق غد. وعن أمي الؤمني عمر بن عبد العزيز رضي ال عنه,
 أنه بكى يوما بي أصحابه, فسئل عن ذلك, فقال: فكرت ف الدنيا ولذاتا وشهواتا, فاعتبت منها با

 ما تكاد شهواتا تنقضي حت تكدرها مرارتا, ولئن ل يكن فيها عبة لن اعتب إن فيها مواعظ لن
ادكر. وقال ابن أب الدنيا: أنشدن السي بن عبد الرحن:

  نزهة الؤمن الفكرلذة الؤمن العبنمد ال وحدهنحن كل على خطررب له وعمرهقد تقضى وما
 شعررب عيش قد كان فوق الن مونق الزهرف خرير من العيون وظل من الشجروسرور من النبات

وطيب من الثمرغيته وأهلهسرعة الدهر بالغينمد ال وحدهإن ف ذا لعتبإن ف ذا لعبةللبيب إن اعتب

   وقد ذم ال تعال من ل يعتب بخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته, فقال }وكأين
 من آية ف السموات والرض يرون عليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكثرهم بال إل وهم

 مشركون{ ومدح عباده الؤمني }الذين يذكرون ال قياما وقعودا وعلى جنوبم ويتفكرون ف خلق
 السموات والرض{ قائلي }ربنا ما خلقت هذا باطًل{ أي ما خلقت هذا اللق عبثا, بل بالق

 لتجزي الذين أساؤوا با عملوا, وتزي الذين أحسنوا بالسن. ث نزهوه عن العبث وخلق الباطل,
 فقالوا }سبحانك{ أي عن أن تلق شيئا باطًل }فقنا عذاب النار{ أي يا من خلق اللق بالق والعدل,

 يا من هو منه عن النقائص والعيب والعبث. قنا من عذاب النار بولك وقوتك وقيضنا لعمال ترضى
 با عنا. ووفقنا لعمل صال تدينا به إل جنات النعيم, وتينا به من عذابك الليم. ث قالوا }ربنا إنك
 من تدخل النار فقد أخزيته{ أي أهنته وأظهرت خزيه لهل المع }وما للظالي من أنصار{ أي يوم
 القيامة ل مي لم منك. ول ميد لم عما أردت بم }ربنا إننا سعنا مناديا ينادي لليان{ أي داعيا
 يدعو إل اليان, وهو الرسول صلى ال عليه وسلم }أن آمنوا بربكم فآمنا{ أي يقول آمنوا بربكم

 فآمنا, أي فاستجبنا له واتبعناه, أي بإياننا واتباعنا نبيك, }ربنا فاغفر لنا ذنوبنا{ أي استرها, }وكفر
 عنا سيئاتنا{ فيما بيننا وبينك, }وتوفنا مع البرار{ أي ألقنا بالصالي, }ربنا وآتنا ما وعدتنا على

 رسلك{ قيل: معناه على اليان برسلك, وقيل: معناه على ألسنة رسلك. وهذا أظهر ـ وقد قال المام
 أحد: حدثنا أبو اليمان, حدثنا إساعيل بن عياش عن عمرو بن ممد, عن أب عقال, عن أنس بن
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 مالك, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »عسقلن أحد العروسي يبعث ال منها يوم القيامة
 سبعي ألفا ل حساب عليهم, ويبعث منها خسي ألفا شهداء وفودا إل ال, وبا صفوف الشهداء

 رؤوسهم مقطعة ف أيديهم تثج أوداجهم دما, يقولون }ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ول تزنا يوم
 القيامة إنك ل تلف اليعاد{ فيقول ال: صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة. فيخرجون منه نقاء بيضا.
 فيسرحون ف النة حيث شاؤوا« وهذا الديث يعد من غرائب السند, ومنهم من يعله موضوعا, وال

 أعلم. }ول تزنا يوم القيامة{ أي على رؤوس اللئق, }إنك ل تلف اليعاد{ أي ل بد من اليعاد
 الذي أخبت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بي يديك, وقد قال الافظ أبو يعلى: حدثنا الارث بن

 ُسريج, حدثنا العتب, حدثنا الفضل بن عيسى, حدثنا ممد بن النكدر أن جابر بن عبد ال حدثه أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »العار والتخزية تبلغ من ابن آدم ف القيامة ف القام بي يدي ال عز
 وجل ما يتمن العبد أن يؤمر به إل النار« حديث غريب. وقد ثبت أن رسول ال صلى ال عليه وسلم

 كان يقرأ هذه اَليات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده, فقال البخاري رحه ال:
 حدثنا سعيد بن أب مري, حدثنا ممد بن جعفر, أخبن شريك بن عبد ال بن أب نر عن كريب, عن
 ابن عباس رضي ال عنهما, قال: بت عند خالت ميمونة, فتحدث رسول ال صلى ال عليه وسلم مع

 أهله ساعة ث رقد, فلما كان ثلث الليل اَلخر قعد فنظر إل السماء, فقال }إن ف خلق السموات
 والرض واختلف الليل والنهار َليات لول اللباب{ اَليات, ث قام فتوضأ واست, فصلى إحدى
 عشرة ركعة, ث أذن بلل فصلى ركعتي, ث خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن أب
 بكر بن إسحاق الصنعان, عن ابن أب مري به. ث رواه البخاري من طرق عن مالك, عن مرمة بن
 سليمان, عن كريب أن ابن عباس أخبه أنه بات عند ميمونة زوج النب صلى ال عليه وسلم وهي

 خالته, قال: فاضطجعت ف عرض الوسادة, واضطجع رسول ال صلى ال عليه وسلم وأهله ف طولا,
 فنام رسول ال صلى ال عليه وسلم حت إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل, استيقظ رسول ال

 صلى ال عليه وسلم من منامه فجعل يسح النوم عن وجهه بيده, ث قرأ العشر اَليات الواتيم من سورة
 آل عمران, ث قام إل شن معلقة فتوضأ منها, فأحسن وضوءه, ث قام يصلي. قال ابن عباس رضي ال

 عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع, ث ذهبت فقمت إل جنبه, فوضع رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يده اليمن على رأسي, وأخذ بأذن اليمن يفتلها, فصلى ركعتي ث ركعتي ث ركعتي ث ركعتي ث

 ركعتي ث ركعتي, ث أوتر, ث اضطجع حت جاءه الؤذن, فقام فصلى ركعتي خفيفتي, ث خرج فصلى
 الصبح. وهكذا أخرجه بقية الماعة من طرق عن مالك به. ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخر
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عن مرمة بن سليمان به.
   )طريق أخرى( لذا الديث عن ابن عباس رضي ال عنهما, قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا ممد بن
 أحد بن ممد بن علي, حدثنا أبو يي بن أب مسّرة, أنبأنا خلد بن يي, أنبأنا يونس بن أب إسحاق,

 عن النهال بن عمرو, عن علي بن عبد ال بن عباس, عن عبد ال بن عباس, قال: أمرن العباس أن أبيت
 بآل رسول ال صلى ال عليه وسلم وأحفظ صلته. قال: فصلى رسول ال صلى ال عليه وسلم بالناس

 صلة العشاء اَلخرة حت إذا ل يبق ف السجد أحد غيه, قام فمر ب, فقال: من هذا ؟ عبد ال ؟ قلت:
 نعم, قال: فمه قلت أمرن العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: »فالق الق فلما أن دخل قال: افرشّن عبد

 ال ؟ فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول ال صلى ال عليه وسلم عليها حت سعت غطيطه, ث
 استوى على فراشه قاعدا, قال: فرفع رأسه إل السماء فقال »سبحان اللك القدوس« ثلث مرات ث

 تل هذه اَليات من آخر سورة آل عمران حت ختمها. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث
علي بن عبدال بن عباس عن أبيه حديثا ف ذلك أيضا.

   )طريق أخرى( رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن بدلة عن بعض أصحابه, عن سعيد بن جبي,
 عن ابن عباس أن رسول ال صلى ال عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل, فنظر إل السماء وتل

 هذه اَلية }إن ف خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار َليات لول اللباب{ إل آخر
 السورة ث قال »اللهم اجعل ف قلب نورا, وف سعي نورا وف بصري نورا, وعن يين نورا, وعن شال

 نورا, ومن بي يدي نورا, ومن خلفي نورا, ومن فوقي نورا, ومن تت نورا وأعظم ل نورا يوم
 القيامة« وهذا الدعاء ثابت ف بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي ال عنه, ث

 روى ابن مردويه وابن أب حات من حديث جعفر بن أب الغية عن سعيد بن جبي, عن ابن عباس, قال:
 أتت قريش اليهود, فقالوا: ب جاءكم موسى من اَليات ؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وأتوا

 النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم ؟ قالوا: كان يبىء الكمه والبرص وييي الوتى, فأتوا النب
 صلى ال عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يعل لنا الصفا ذهبا, فدعا ربه عز وجل, فنلت }إن ف خلق

 السموات والرض واختلف الليل والنهار َليات لول اللباب{ قال: فليتفكروا فيها, لفظ ابن
 مردويه. وقد تقدم هذا الديث من رواية الطبان ف أول اَلية, وهذا يقتضي أن تكون هذه اَليات

 مكية, والشهور أنا مدنية, ودليله الديث اَلخر. قال ابن مردويه: حدثنا إساعيل بن علي بن إساعيل,
 حدثنا أحد بن علي الران, حدثنا شجاع بن أشرس, حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم عن

 الكلب وهو أبو َجناب, عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمي إل عائشة رضي ال عنها,
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 فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب, فقالت: ياعبيد ما ينعك من زيارتنا ؟ قال: قول الشاعر: زر غبا
 تزدد حبا. فقال ابن عمر: ذرينا أخبينا بأعجب شيء رأيِتِه من رسول ال صلى ال عليه وسلم, فبكت

 وقالت: كل أمره كان عجبا, أتان ف ليلت حت مس جلده جلدي, ث قال »ذرين أتعبد لرب عز وجل«
 قالت: فقلت وال إن لحب قربك, وإن أحب أن َتَعّبد لربك, فقام إل القربة فتوضأ ول يكثر صب
 الاء, ث قام يصلي فبكى حت بل ليته, ث سجد فبكى حت بل الرض, ث اضطجع على جنبه فبكى

 حت إذا أتى بلل يؤذنه بصلة الصبح. قالت: فقال: يارسول ال, ما يبكيك وقد غفر ال لك ذنبك ما
 تقدم وما تأخر ؟ فقال: »ويك يا بلل, وما ينعن أن أبكي وقد أنزل علي ف هذه الليلة }إن ف خلق

 السموات والرض واختلف الليل والنهار َليات لول اللباب{« ث قال »ويل لن قرأها ول يتفكر
 فيها« وقد رواه عبد بن حيد ف تفسيه عن جعفر بن عون عن أب جناب الكلب عن عطاء. قال:

 دخلت أنا وعبد ال بن عمر وعبيد بن عمي على أم الؤمني عائشة رضي ال عنها وهي ف خدرها,
 فسلمنا عليها, فقالت: من هؤلء ؟ قال: فقلنا: هذا عبد ال بن عمر وعبيد بن عمي. قالت: يا عبيد بن
 عمي. ما ينعك من زيارتنا, قال: ما قال الول: زر غبا تزدد حبا. قالت إنا لنحب زيارتك وغشيانك.
 قال عبد ال بن عمر: دعينا من بطالتكما هذه, أخبينا بأعجب ما رأيت من رسول ال صلى ال عليه

 وسلم. قال: فبكت ث قالت: كل أمره كان عجبا, أتان ف ليلت حت دخل معي ف فراشي, حت لصق
 جلده بلدي, ث قال: »يا عائشة ائذن ل أتعبد لرب«. قالت: إن لحب قربك وأحب هواك. قالت:
 فقام إل قربة ف البيت فما أكثر صب الاء, ث قام فقرأ القرآن, ث بكى حت رأيت أن دموعه قد بلغت
 حقويه, قالت: ث جلس فحمد ال وأثن عليه, ث بكى حت رأيت دموعه بلغت حجره, قالت: ث اتكأ
 على جنبه الين ووضع يده تت خده, قالت: ث بكى حت رأيت دموعه قد بلغت الرض فدخل عليه
 بلل فآذنه بصلة الفجر, ث قال: الصلة يا رسول ال, فلما رآه بلل يبكي قال: يا رسول ال, تبكي

 وقد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال »يا بلل أفل أكون عبدا شكورا ؟ ومال ل أبكي
 وقد نزل علّي الليلة }إن ف خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار َليات لول اللباب{ إل

 قوله }سبحانك فقنا عذاب النار{ ـ ث ـ »قال ويل لن قرأ هذه اَليات ث ل يتفكر فيها« وهكذا
 رواه أب حات ابن حبان ف صحيحه عن عمران بن موسى, عن عثمان بن أب شيبة, عن يي بن زكريا,
 عن إبراهيم بن سويد النخعي, عن عبد اللك بن أب سليمان, عن عطاء, قال: دخلت أنا وعبيد بن عمي

 على عائشة فذكر نوه. وهكذا رواه عبد ال بن ممد بن أب الدنيا ف كتاب التفكر والعتبار عن
 شجاع بن أشرس به. ث قال: حدثن السن بن عبد العزيز: سعت سنيدا يذكر عن سفيان هو الثوري
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 رفعه, قال »من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله« يعد بأصابعه عشرا ـ قال السن بن عبد
 العزيز: فأخبن عبيد بن السائب قال: قيل للوزاعي: ما غاية التفكر فيهن ؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن.

 قال ابن أب الدنيا: وحدثن قاسم بن هاشم, حدثنا علي بن عياش, حدثنا عبد الرحن بن سليمان قال:
 سألت الوزاعي عن أدن ما يتعلق به التعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل ؟ فأطرق هنية ث

قال: يقرؤهن وهو يعقلهن.
   )حديث آخر( فيه غرابة. قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحن بن بشي بن ني, حدثنا إسحاق
 بن إبراهيم البست )ح( قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد, حدثنا أحد بن عمرو قال: أنبأنا هشام

 بن عمار, أنبأنا سليمان بن موسى الزهري, أنبأنا مظاهر بن أسلم الخزومي, أنبأنا سعيد بن أب سعيد
 القبي عن أب هريرة, قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل

عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف.

 ** َفاْسَتَجاَب َلُهْم َرّبُهْم َأّني َل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ّمْنُكْم ّمن َذَكٍر َأْو ُأْنَثَى َبْعُضُكم ّمن َبْعٍض َفاّلِذيَن
 َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا ُلَكّفَرّن َعْنُهْم َسّيَئاِتِهْم َوُلْدِخَلّنُهْم َجّناٍت

َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْنَهاُر َثَوابا ّمن ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن الّثَواِب 
   يقول تعال: }فاستجاب لم ربم{ أي فأجابم ربم, كما قال الشاعر: وداع دعا:

 يا من ييب إل الندىفلم يستجبه عند ذاك ميب
   قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, عن سلمة رجل من آل أم سلمة, قال: قالت
 أم سلمة: يا رسول ال ل نسمع ال ذكر النساء ف الجرة بشيء. فأنزل ال تعال: }فاستجاب لم ربم
 أن ل أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى{ إل آخر اَلية. وقالت النصار: هي أول ظعينة قدمت
 علينا, وقد رواه الاكم ف مستدركه من حديث سفيان بن عيينة. ث قال: صحيح على شرط البخاري,
 ول يرجاه, وقد روى ابن أب نيح عن ماهد عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه اَلية }فاستجاب

 لم ربم أن ل أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض{ إل آخرها, رواه ابن
 مردويه, ومعن اَلية أن الؤمني ذوي اللباب لا سألوا ما سألوا ما تقدم ذكره فاستجاب لم ربم عقب
 ذلك بفاء التعقيب, كما قال تعال: }وإذا سألك عبادي عن فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان *

 فليستجيبوا ل وليؤمنوا ب لعلهم يرشدون{ وقوله تعال: }أن ل أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو
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 أنثى{ هذا تفسي للجابة, أي قال لم ميبا لم أنه ل يضيع عمل عامل لديه, بل يوف كل عامل بقسط
 عمله من ذكر أو أنثى, وقوله }بعضكم من بعض{ أي جيعكم ف ثواب سواء, }فالذين هاجروا{ أي

 تركوا دار الشرك وأتوا إل دار اليان وفارقوا الحباب والخوان واللن واليان, }وأخرجوا من
 ديارهم{ أي ضايقهم الشركون بالذى حت ألؤوهم إل الروج من بي أظهرهم, ولذا قال }وأوذوا

 ف سبيلي{ أي إنا كان ذنبهم إل الناس أنم آمنوا بال وحده, كما قال تعال: }يرجون الرسول
 وإياكم أن تؤمنوا بال ربكم{ وقال تعال: }وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بال العزيز الميد{ وقوله

 تعال: }وقاتلوا وقتلوا{ وهذا أعلى القامات أن يقاتل ف سبيل ال فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه
 وترابه, وقد ثبت ف الصحيحي أن رجًل قال: يا رسول ال, أرأيت إن قتلت ف سبيل ال صابرا متسبا

 مقبًل غي مدبر, أيكفر ال عن خطاياي ؟ قال »نعم ث قال: كيف قلت ؟ فأعاد عليه ما قال, فقال:
 نعم, إل الّدين, قاله ل جبيل آنفا« ولذا قال تعال: }لكفرن عنهم سيئاتم ولدخلنهم جنات تري
 من تتها النار{ أي تري ف خللا النار من أنواع الشارب من لب وعسل وخر وماء غي آسن,

 وغي ذلك ما ل عي رأت ول أذن سعت ول خطر على قلب بشر. وقوله }ثوابا من عند ال{ أضافه
إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم, لن العظيم الكري ل يعطي إل جزيًل كثيا, كما قال الشاعر:

 إن يعذب يكن غراما وإن يعــط جزيًل فإنه ل يبال
   وقوله تعال: }وال عنده حسن الثواب{ أي عنده حسن الزاء لن عمل صالا. قال ابن أب حات:
 ذكر عن دحيم بن إبراهيم قال: قال الوليد بن مسلم, أخبن َحريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان

 يقول: يا أيها الناس, ل تتهموا ال ف قضائه, فإنه ل يبغي على مؤمن, فإذا أنزل بأحدكم شي ما يب,
فليحمد ال, وإذا أنزل به شي ما يكره, فليصب وليحتسب, فإن ال عنده حسن الثواب.

 ** َل َيُغّرّنَك َتَقّلُب اّلِذيَن َكَفُروْا ِفي اْلِبَلِد *  َمَتاٌع َقِليٌل ُثّم َمْأَواُهْم َجَهّنُم َوِبْئَس اْلِمَهاُد *  َلِكِن اّلِذيَن
اّتَقْوْا َرّبُهْم َلُهْم َجّناٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزٍل ّمْن ِعنِد الّلِه َوَما ِعنَد الّلِه َخْيٌر ّللْبَراِر 
    يقول تعال: ل تنظروا إل ما هؤلء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور, فعما قليل يزول

 هذا كله عنهم ويصبحون مرتني بأعمالم السيئة, فإنا ند لم فيما هم فيه استدراجا, وجيع ما هم فيه
 }متاع قليل ث مأواهم جهنم وبئس الهاد{ وهذه اَلية كقوله تعال: }ما يادل ف آيات ال إل الذين

 كفروا فل يغررك تقلبهم ف البلد{, وقال تعال: }إن الذين يفترون على ال الكذب ل يفلحون * متاع
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 ف الدنيا ث إلينا مرجعهم ث نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون{, وقال تعال: }نتعهم قليًل ث
 نضطرهم إل عذاب غليظ{ وقال تعال: }فمهل الكافرين أمهلهم رويدا{ أي قليًل, وقال تعال:

 }أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الياة الدنيا ث هو يوم القيامة من الحضرين{
 وهكذا لا ذكر حال الكفار ف الدنيا وذكر أن مآلم إل النار, قال بعده }لكن الذين اتقوا ربم لم

 جنات تري من تتها النار خالدين فيها نزًل من عند ال وما عند ال خي للبرار{ وقال ابن مردويه:
 حدثنا أحد بن نصر, حدثنا أبو طاهر سهل بن عبدال, أنبأنا هشام بن عمار, أنبأنا سعيد بن يي, أنبأنا

 عبيد ال بن الوليد الوصاف عن مارب بن دثار, عن عبد ال بن عمرو بن العاص, عن النب صلى ال
 عليه وسلم قال »إنا سوا البرار لنم بروا اَلباء والبناء, كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك
 عليك حق« كذا رواه ابن مردويه عن عبد ال بن عمرو بن العاص مرفوعا, وقال ابن أب حات: حدثنا

 أب, حدثنا أحد بن جناب, حدثنا عيسى بن يونس عن عبد ال بن الوليد الوصاف, عن مارب بن دثار,
 عن ابن عمر, قال: إنا ساهم ال أبرارا لنم بروا اَلباء والبناء, كما أن لوالديك عليك حقا كذلك
 لولدك عليك حق, وهذا أشبه, وال أعلم. ث قال ابن أب حات: حدثنا أب, حدثنا مسلم بن إبراهيم,
 حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن السن, قال: البرار الذين ل يؤذون الذر. وقال ابن أب حات

 أيضا: حدثنا أحد بن سنان, حدثنا أبو معاوية عن العمش, عن خيثمة عن السود, قال: قال عبد ال
 يعن ابن مسعود: ما من نفس برة ول فاجرة إل الوت خي لا, لئن كان برا لقد قال ال تعال }وما

 عند ال خي للبرار{ وكذا رواه عبد الرزاق عن العمش عن الثوري به. وقرأ }ول يسب الذين
 كفروا أنا نلي لم خي لنفسهم إنا نلي لم ليزدادوا إثا ولم عذاب مهي{ وقال ابن جرير: حدثن

 الثن, حدثنا إسحاق, حدثنا ابن أب جعفر عن فرج بن فضالة, عن لقمان عن أب الدرداء أنه كان
 يقول: ما من مؤمن إل والوت خي له, وما من كافر إل والوت خي له, ومن ل يصدقن فإن ال يقول

 }وما عند ال خي للبرار{ ويقول }ول يسب الذين كفروا أنا نلي لم خي لنفسهم إنا نلي لم
ليزدادوا إثا ولم عذاب مهي{.

 ** َوِإّن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن ُيْؤِمُن ِبالّلِه َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعَي لّلِه َل َيْشَتُروَن ِبآَياِت
 الّلِه َثَمنا َقِليًل ُأْوَلـِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم ِإّن الّلَه َسِريُع اْلِحَساِب *  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا

 َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواّتُقوْا الّلَه َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن    يب تعال عن طائفة من أهل الكتاب أنم يؤمنون بال
 حق اليان, ويؤمنون با أنزل على ممد مع ما هم مؤمنون به من الكتب التقدمة, وأنم خاشعون ل
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 أي مطيعون له, خاضعون متذللون بي يديه, }ل يشترون بآيات ال ثنا قليًل{, أي ل يكتمون ما
 بأيديهم من البشارات بحمد صلى ال عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته, وهؤلء هم

 خية أهل الكتاب وصفوتم, سواء كانوا هودا أو نصارى, وقد قال تعال ف سورة القصص: }الذين
 آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الق من ربنا إنا كنا من قبله
 مسلمي * أولئك يؤتون أجرهم مرتي با صبوا{ اَلية, وقد قال تعال: }الذين آتيناهم الكتاب يتلونه

 حق تلوته أولئك يؤمنون به{ اَلية. وقد قال تعال: }ومن قوم موسى أمة يهدون بالق وبه يعدلون{,
 وقال تعال: }ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ال آناء الليل وهم يسجدون{, وقال

 تعال: }قل آمنوا به أول تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يرون للذقان سجدا
 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعوًل * ويرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا{ وهذه

 الصفات توجد ف اليهود, ولكن قليًل كما وجد ف عبد ال بن سلم وأمثاله من آمن من أحبار اليهود,
 ول يبلغوا عشرة أنفس, وأما النصارى فكثي منهم يهتدون وينقادون للحق, كما قال تعال: }لتجدن
 أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا

 نصارى{ إل قوله تعال: }فأثابم ال با قالوا جنات تري من تتها النار خالدين فيها{ اَلية, وهكذا
 قال ههنا }أولئك لم أجرهم عند ربم{ اَلية, وقد ثبت ف الديث أن جعفر بن أب طالب رضي ال
 عنه, لا قرأ سورة }كهيعص{ بضرة النجاشي ملك البشة وعنده البطاركة والقساوسة, بكى وبكوا
 معه حت أخضبوا لاهم, وثبت ف الصحيحي أن النجاشي لا مات نعاه النب صلى ال عليه وسلم إل
 أصحابه وقال »إن أخا لكم بالبشة قد مات, فصلوا عليه« فخرج إل الصحراء فصفهم وصلى عليه.

 وروى ابن أب حات والافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاد بن سلمة عن ثابت, عن أنس بن
 مالك, قال: لا توف النجاشي قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »استغفروا لخيكم« فقال بعض
 الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض البشة, فنلت }وإن من أهل الكتاب لن يؤمن بال وما

 أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعي ل{ اَلية, ورواه عبد بن حيد وابن أب حات من طريق أخرى عن
 حاد بن سلمة, عن ثابت, عن السن عن النب صلى ال عليه وسلم, ث رواه ابن مردويه من طرق عن

 حيد, عن أنس بن مالك, بنحو ما تقدم ورواه أيضا ابن جرير من حديث أب بكر الذل عن قتادة, عن
 سعيد بن السيب, عن جابر, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم حي مات النجاشي »إن أخاكم

 أصحمة قد مات«, فخرج رسول ال صلى ال عليه وسلم فصلى كما يصلي على النائز فكب عليه
 أربعا, فقال النافقون: يصلي على علج مات بأرض البشة, فأنزل ال }وإن من أهل الكتاب لن يؤمن
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 بال{ اَلية. وقال أبو داود: حدثنا ممد بن عمرو الرازي, حدثنا سلمة بن الفضل عن ممد بن
 إسحاق, حدثن يزيد بن رومان, عن عروة, عن عاشئة رضي ال عنها, قالت: لا مات النجاشي كنا
 ندث أنه ل يزال يرى على قبه نور. وقد روى الافظ أبو عبد ال الاكم ف مستدركه: أنبأنا أبو

 العباس السياري برو, حدثنا عبد ال بن علي الغزال, حدثنا علي بن السن بن شقيق, حدثنا ابن
 البارك, حدثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد ال بن الزبي عن أبيه, قال: نزل بالنجاشي عدو من

 أرضهم, فجاءه الهاجرون فقالوا: إنا نب أن نرج إليهم حت نقاتل معك وترى جرأتنا ونزيك با
 صنعت بنا, فقال: ل, دواء بنصرة ال عز وجل خي من دواء بنصرة الناس, قال: وفيه نزلت }وإن من

 أهل الكتاب لن يؤمن بال وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعي ل{ اَلية. ث قال: هذا حديث
 صحيح السناد, ول يرجاه. وقال ابن أب نيح عن ماهد }وإن من أهل الكتاب{ يعن مسلمة أهل
 الكتاب. وقال عباد بن منصور: سألت السن البصري عن قول ال }وإن من أهل الكتاب لن يؤمن

 بال{ اَلية, قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل ممد صلى ال عليه وسلم فاتبعوه, وعرفوا السلم
 فأعطاهم ال تعال أجر اثني: للذي كانوا عليه من اليان قبل ممد صلى ال عليه وسلم بالذي اتبعوا
 ممدا صلى ال عليه وسلم, رواها ابن أب حات. وقد ثبت ف الصحيحي عن أب موسى, قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم »ثلثة يؤتون أجرهم مرتي« فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن
 بنبيه وآمن ب, وقوله تعال: }ل يشترون بآيات ال ثنا قليًل{ أي ل يكتمون ما بأيديهم من العلم كما
 فعله الطائفة الرذولة منهم, بل يبذلون ذلك مانا, ولذا قال تعال: }أولئك لم أجرهم عند ربم إن ال
 سريع الساب{, قال ماهد: }سريع الساب{ يعن سريع الحصاء, رواه ابن أب حات وغيه, وقوله
 تعال: }يا أيها الذين آمنوا اصبوا وصابروا ورابطوا{ قال السن البصري رحه ال: أمروا أن يصبوا
 على دينهم الذي ارتضاه ال لم وهو السلم, فل يدعوه لسراء ول لضراء ول لشدة ول لرخاء, حت

 يوتوا مسلمي, وأن يصابروا العداء الذين يكتمون دينهم, وكذا قال غي واحد من علماء السلف, وأما
 الرابطة فهي الداومة ف مكان العبادة والثبات, وقيل: انتظار الصلة بعد الصلة, قاله ابن عباس وسهل

 بن حنيف وممد بن كعب القرظي وغيهم, وروى ابن أب حات ههنا الديث الذي رواه مسلم
 والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلء بن عبد الرحن بن يعقوب مول الرقة, عن أبيه, عن أب
 هريرة رضي ال عنه, عن النب صلى ال عليه وسلم, قال »أل أخبكم با يحو ال به الطايا ويرفع به

 الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على الكاره, وكثرة الطا إل الساجد, وانتظار الصلة بعد الصلة, فذلكم
 الرباط, فذلكم الرباط, فذلكم الرباط«. وقال ابن مردويه: حدثنا ممد بن أحد, حدثنا موسى بن
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 إسحاق, حدثنا أبو جحيفة علي بن يزيد الكوف, أنبأنا ابن أب كرية عن ممد بن يزيد, عن أب سلمة
 بن عبد الرحن, قال: أقبل علّي أبو هريرة يوما, فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه اَلية: }يا أيها
 الذين آمنوا اصبوا وصابروا ورابطوا{ قلت: ل. قال: أما إنه ل يكن ف زمان النب صلى ال عليه وسلم

 غزو يرابطون فيه, ولكنها نزلت ف قوم يعمرون الساجد ويصلون الصلة ف مواقيتها, ث يذكرون ال
 فيها, فعليهم أنزلت }اصبوا{ أي على الصلوات المس, }وصابروا{ أنفسكم وهواكم, }ورابطوا{
 ف مساجدكم, }واتقوا ال{ فيما عليكم, }لعلكم تفلحون{. وهكذا رواه الاكم ف مستدركه من
 طريق سعيد بن منصور بن البارك  عن مصعب بن ثابت, عن داود بن صال, عن أب سلمة, عن أب

 هريرة بنحوه. وقال ابن جرير: حدثن أبو السائب, حدثن ابن فضيل عن عبد ال بن سعيد القبي, عن
 جده, عن شرحبيل, عن علي رضي ال عنه, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم »أل أدلكم على
 ما يكفر الذنوب والطايا ؟ إسباغ الوضوء على الكاره, وانتظار الصلة بعد الصلة, فذلكم الرباط«,
 وقال ابن جرير أيضا: حدثن موسى بن سهل الرملي, حدثنا يي بن واضح, حدثنا ممد بن مهاجر,
 حدثن يي بن يزيد عن زيد بن أب أنيسة, عن شرحبيل, عن جابر بن عبد ال, قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم »أل أدلكم على ما يحو ال به الطايا ويكفر به الذنوب« ؟ قلنا: بلى يا رسول
 ال. قال »إسباغ الوضوء ف أماكنها, وكثرة الطا إل الساجد, وانتظار الصلة بعد الصلة, فذلكم

 الرباط«, وقال ابن مردويه: حدثنا ممد بن علي, أنبأنا ممد بن عبد ال بن السلم البيوت, أنبأنا ممد
 بن غالب النطاكي, أنبأنا عثمان بن عبدالرحن, أنبأنا الوازع بن نافع عن أب سلمة بن عبد الرحن, عن

 أب أيوب رضي ال عنه, قال: وقفه علينا رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال »هل لكم إل ما يحو
 ال به الذنوب ويعظم به الجر ؟« قلنا: نعم يا رسول ال, وما هو ؟ قال »إسباغ الوضوء على الكاره,
 وكثرة الطا إل الساجد, وانتظار الصلة بعد الصلة«. قال: وهو قول ال تعال }يا أيها الذين آمنوا

 اصبوا وصابروا ورابطوا واتقوا ال لعلكم تفلحون{ فذلك هو الرباط ف الساجد, وهذا حديث غريب
 من هذا الوجه جدا. وقال عبد ال بن البارك عن مصعب بن ثابت بن عبد ال بن الزبي, حدثن داود
 بن صال, قال: قال ل أبو سلمة بن عبد الرحن: يا ابن أخي هل تدري ف أي شيء نزلت هذه اَلية

 }اصبوا وصابروا ورابطوا ؟{ قال: قلت: ل. قال: إنه ل يكن يا ابن أخي ف زمان رسول ال صلى ال
 عليه وسلم غزو يرابط فيه, ولكنه انتظار الصلة بعد الصلة, رواه ابن جرير, وقد تقدم سياق ابن

 مردويه له, وأنه من كلم أب هريرة رضي ال عنه, وال أعلم, وقيل: الراد بالرابطة ههنا مرابطة الغزو
 ف نور العدو وحفظ ثغور السلم وصيانتها عن دخول العداء إل حوزة بلد السلمي, وقد وردت
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 الخبار بالترغيب ف ذلك وذكر كثرة الثواب فيه, فروى البخاري ف صحيحه عن سهل بن سعد
الساعدي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم, قال »رباط يوم ف سبيل ال خي من الدنيا وما عليها«.
   )حديث آخر( روى مسلم عن سلمان الفارسي, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال »رباط
 يوم وليلة خي من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله, وأجرى عليه رزقه

وأمن الفتان«.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا ابن البارك عن حيوة بن شريح,

 أخبن أبو هانء الولن أن عمرو بن مالك اَلْنب أخبه أنه سع فضالة بن عبيد يقول: سعت رسول
 ال صلى ال عليه وسلم يقول »كل ميت يتم على عمله إل الذي مات مرابطا ف سبيل ال, فإنه َيْنمي
 له عمله إل يوم القيامة ويأمن فتنة القب« وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أب هانء الولن

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه ابن حبان ف صحيحه أيضا.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا يي بن إسحاق, وحسن بن موسى وأبو سعيد قالوا: حدثنا

 ابن ليعة, حدثنا مشرح بن هاعان, سعت عقبة بن عامر يقول: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يقول »كل ميت يتم على عمله إل الرابط ف سبيل ال فإنه يري عليه عمله حت يبعث ويأمن من

 الفتان« وروى الارث بن ممد بن أب أسامة ف مسنده عن القبي وهو عبد ال بن يزيد به إل قوله
 »حت يبعث« دون ذكر »الفتان« وابن ليعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن ول سيما مع ما تقدم من

الشواهد.
   )حديث آخر( قال ابن ماجه ف سننه: حدثنا يونس بن عبد العلى, حدثنا عبد ال بن وهب, أخبن

 الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أب هريرة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »من مات
 مرابطا ف سبيل ال أجرى عليه عمله الصال الذي كان يعمل, وأجرى عليه رزقه, وأمن من الفتان,

 وبعثه ال يوم القيامة آمنا من الفزع«.(  )طريق أخرى( قال المام أحد: حدثنا موسى, أنبأنا ابن ليعة
 عن موسى بن وردان, عن أب هريرة, عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »من مات مرابطا وقي

 فتنة القب, وأمن من الفزع الكب, وغدا عليه وريح برزقه من النة, وكتب له أجر الرابط إل يوم
القيامة«.

   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى, حدثنا إساعيل بن عياش عن ممد بن
 عمرو بن حلحلة الدؤل, عن إسحاق بن عبد ال عن أم الدرداء ترفع الديث, قالت: »من رابط ف

شيء من سواحل السلمي ثلثة أيام أجزأت عنه رباط سنة«.
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   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر, حدثنا كهمس, حدثنا مصعب بن ثابت بن
 عبد ال بن الزبي, قال: قال عثمان رضي ال عنه وهو يطب على منبه: إن مدثكم حديثا سعته من

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ل يكن ينعن أن أحدثكم به إّل الّضن بكم, سعت رسول ال صلى ال
 عليه وسلم يقول »حرس ليلة ف سبيل ال أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نارها« وهكذا رواه

 أحد أيضا عن روح, عن كهمس, عن مصعب بن ثابت, عن عثمان, وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن
 عمار, عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم, عن أبيه, عن مصعب بن ثابت, عن عبد ال بن الزبي, قال:

 خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس إن سعت من رسول ال صلى ال عليه وسلم حديثا
 ل ينعن أن أحدثكم به إل الضن بكم وبصحابتكم, فليختر متار لنفسه أو ليدع« سعت رسول ال

صلى ال عليه وسلم يقول »من رابط ليلة ف سبيل ال كانت كألف ليلة صيامها وقيامها«.
   )طريق أخرى( عن عثمان رضي ال عنه. قال الترمذي: حدثنا السن بن علي اللل, حدثنا هشام

 بن عبد اللك, حدثنا الليث بن سعد, حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أب صال مول عثمان بن
 عفان, قال: سعت عثمان وهو على النب يقول: إن كتمتكم حديثا سعته من رسول ال صلى ال عليه

 وسلم كراهية تفرقكم عن, ث بدا ل أن أحدثكموه: ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له, سعت رسول ال
 صلى ال عليه وسلم يقول »رباط يوم ف سبيل ال خي من ألف يوم فيما سواه من النازل«. ث قال

 الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, قال ممد يعن البخاري أبو صال مول عثمان اسه
 بركان, وذكر غي الترمذي أن اسه الارث, وال أعلم. وهكذا رواه المام أحد من حديث الليث بن
 سعد وعبد ال بن ليعة, وعنده زيادة ف آخره فقال يعن عثمان: فليابط امرؤ كيف شاء هل بلغت ؟

قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد.
   )حديث آخر( قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أب عمر, حدثنا سفيان, حدثناممد بن النكدر,

 قال: مر سلمان الفارسي. بشرحبيل بن السمط, وهو ف مراَبط له وقد شق عليه وعلى أصحابه, فقال:
 أفل أحدثك يا ابن السمط بديث سعته من رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟ قال: بلى, قال: سعت
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول »رباط يوم ف سبيل ال أفضل ـ أو قال خي ـ من صيام شهر
 وقيامه, ومن مات فيه وقي فتنة القب, وني له عمله إل يوم القيامة« تفرد به الترمذي من هذا الوجه,

 وقال: هذا حديث حسن, وف بعض النسخ زيادة وليس إسناده بتصل, وابن النكدر ل يدرك سلمان.
 )قلت(: الظاهر أن ممد بن النكدر سعه من شرحبيل بن السمط, وقد رواه مسلم والنسائي من حديث

 مكحول وأب عبيدة بن عقبة, كلها عن شرحبيل بن السمط وله صحبة عن سلمان الفارسي عن
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 رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال »رباط يوم وليلة خي من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه
عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان« وقد تقدم سياق مسلم بفرده.

   )حديث آخر( قال ابن ماجه: حدثنا ممد بن إساعيل بن سرة, حدثنا ممد بن يعلى السلمي, حدثنا
 عمر بن صبيح عن عبد الرحن بن عمرو, عن مكحول, عن أب بن كعب, قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »لرباط يوم ف سبيل ال, من وراء عورة السلمي متسبا من شهر رمضان أعظم أجرا
 من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها, ورباط يوم ف سبيل ال من وراء عورة السلمي متسبا من غي

 شهر رمضان أفضل عند ال وأعظم أجرا ـ أراه قال ـ من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها, فإن رده
 ال تعال إل أهله سالا ل تكتب عليه سيئة ألف سنة, وتكتب له السنات, ويري له أجر الرباط إل

يوم القيامة« هذا حديث غريب, بل منكر من هذا الوجه, وعمر بن صبيح متهم.
   )حديث آخر( قال ابن ماجه: حدثنا عيسى بن يونس الرملي, حدثنا ممد بن شعيب بن شابور عن

 سعيد بن خالد بن أب طويل, سعت أنس بن مالك يقول: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول
 »حرس ليلة ف سبيل ال خي من صيام رجل وقيامه ف أهله ألف سنة. السنة ثلثمائة وستون يوما,

 واليوم كألف سنة« وهذا حديث غريب أيضا, وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة وغي واحد من
 الئمة, وقال العقيلي: ل يتابع على حديثه, وقال ابن حبان: ل يوز الحتجاج به. وقال الاكم: روى

عن أنس أحاديث موضوعة.
   )حديث آخر( قال ابن ماجه: حدثنا ممد بن الصباح, أنبأنا عبد العزيز بن ممد عن صال بن ممد

 بن زائدة, عن عمر بن عبد العزيز, عن عقبة بن عامر الهن, قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
»رحم ال حارس الرس« فيه انقطاع بي عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر, فإنه ل يدركه وال أعلم.
   )حديث آخر( قال أبو داود: حدثنا أبو توبة, حدثنا معاوية يعن ابن سلم عن زيد ـ يعن ابن سلم

 ـ أنه سع أبا سلم قال: حدثن السلول أنه حدثه سهل بن النظلية أنم ساروا مع رسول ال صلى ال
 عليه وسلميوم حني فأطنبوا السي حت كانت عشية, فحضرت الصلة مع رسول ال صلى ال عليه

 وسلم, فجاء رجل فارس فقال: يا رسول ال, إن انطلقت بي أيديكم حت طلعت جبل كذا وكذا, فإذا
 أنا بوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إل حني, فتبسم النب صلى ال عليه وسلم
 وقال »تلك غنيمة السلمي غدا إن شاء ال« ث قال »من يرسنا الليلة« ؟ قال أنس بن أب مرثد: أنا يا
 رسول ال, فقال »فاركب« فركب فرسا له, فجاء إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال له رسول

 ال صلى ال عليه وسلم »استقبل هذا الشعب حت تكون ف أعله ول نغز من قبلك الليلة« فلما
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 أصبحنا خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم إل مصله, فركع ركعتي ث قال »هل أحسستم فارسكم
 ؟« فقال رجل: يا رسول ال ما أحسسناه فثوب بالصلة, فجعل النب صلى ال عليه وسلم وهو يصلي

 يلتفت إل الشعب حت إذا قضى صلته قال »أبشروا فقد جاءكم فارسكم« فجعلنا ننظر إل خلل
 الشجر ف الشعب, فإذا هو قد جاء حت وقف على النب صلى ال عليه وسلم, فقال: إن انطلقت حت
 كنت ف أعلى هذا الشعب حيث أمرتن, فلما أصبحت طلعت الشعبي كليهما, فنظرت فلم أَر أحدا,
 فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم »هل نزلت الليلة ؟« قال: ل إل مصليا أو قاضي حاجة, فقال
 له »أوجبت فل عليك أن ل تعمل بعدها«. ورواه النسائي عن ممد بن يي بن ممد بن كثي الران

عن أب توبة وهو الربيع بن نافع به.
   )حديث آخر( قال المام أحد: حدثنا زيد بن الباب, حدثنا عبد الرحن بن شريح, سعت ممد بن
 شي الرعين يقول: سعت أبا عامر الّتجيب, قال المام أحد: وقال غي زيد أبا علي النب يقول: سعت
 أبا ريانة يقول كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف غزوة, فأتينا ذات ليلة إل شرف, فبتنا عليه,

 فأصابنا برد شديد حت رأيت من يفر ف الرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحفة يعن الترس, فلما
 رأى ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم من الناس نادى »من يرسنا ف هذه الليلة فأدعو له بدعاء

 يكون له فيه فضل ؟« فقال رجل من النصار: أنا يا رسول ال فقال »ادن« فدنا, فقال »من أنت ؟«
 فتسمى له النصاري, ففتح رسول ال صلى ال عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريانة: فلما

 سعت ما دعا به رسول ال صلى ال عليه وسلم قلت: أنا رجل آخر, فقال »ادن«, فدنوت فقال »من
 أنت ؟« قال: فقلت: أنا أبو ريانة, فدعا بدعاء هو دون ما دعا للنصاري, ث قال »حرمت النار على

 عي دمعت ـ أو بكت ـ من خشية ال, وحرمت النار على عي سهرت ف سبيل ال« وروى النسائي
 منه »حرمت النار« إل آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن الباب به, وعن الارث بن مسكي عن

ابن وهب عن عبد الرحن بن شريح به, وأت وقال ف الروايتي عن أب علي اَلَنب.
   )حديث آخر( قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الهضمي, حدثنا بشر بن عمر, حدثنا شعيب بن

 ُرزيق أبو شيبة عن عطاء الراسان, عن عطاء بن أب رباح, عن ابن عباس, قال سعت رسول ال صلى
 ال عليه وسلم يقول »عينان ل تسهما النار: عي بكت من خشية ال, وعي باتت ترس ف سبيل ال«
 ث قال: حسن غريب, ل نعرفه إل من حديث شعيب بن ُرزيق, قال وف الباب عن عثمان وأب ريانة.

)قلت( وقد تقدما, ول المد والنة.
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   )حديث آخر( ـ قال المام أحد: حدثنا يي بن غيلن, حدثنا رشدين عن َزّبان, عن سهل بن
 معاذ, عن أبيه معاذ بن رضي ال عنه أنس عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال »من حرس من وراء

 السلمي متطوعا ل بأجرة سلطان, ل ير النار بعينيه إل تلة القسم, فإن ال يقول }وإن منكم إل
واردها{« تفرد به أحد رحه ال.

   )حديث آخر( ـ روى البخاري ف صحيحه عن أب هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى
 ال عليه وسلم »تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الميصة, إن أعطي رضي, وإن ل يعط سخط,

 تعس وانتكس, وإذا شيك فل انتقش, طوب لعبد آخذ بعنان فرسه ف سبيل ال أشعث رأسه, مغبة
 قدماه إن كان ف الراسة كان ف الراسة, وإن كان ف الساقة كان ف الساقة, إن استأذن ل يؤذن له,
 وإن شفع ل يشفع«. فهذا آخر ما تيسر إيراده من الحاديث التعلقة بذا القام, ول المد على جزيل

 النعام, على تعاقب العوام واليام. وقال ابن جرير: حدثن الثن, حدثنا مطرف بن عبد ال الدن,
 حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إل عمر بن الطاب يذكر له جوعا من الروم وما

 يتخوف منهم, فكتب إليه عمر: أما بعد, فإنه مهما ينل بعبد مؤمن من منلة شدة يعل ال بعدها
 فرجا, وإنه لن يغلب عسر يسرين, وإن ال تعال يقول ف كتابه: }يا أيها الذين آمنوا اصبوا وصابروا
 ورابطوا واتقوا ال لعلكم تفلحون{ وهكذا روى الافظ ابن عساكر ف ترجة عبد ال بن البارك من

 طريق ممد بن إبراهيم بن أب سكينة, قال: أملى علي عبد ال بن البارك هذه البيات بطرسوس,
 وودعته للخروج, وأنشدها معي إل الفضيل بن عياض ف سنة سبعي ومائة, وف رواية سنة سبع

وسبعي ومائة.
  يا عابد الرمي لو أبصرتنالعلمت أنك ف العبادة تلعبمن كان يضب خده بدموعهفنحورنا بدمائنا

 تتخضبأو كان يتعب خيله ف باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعبيح العبي لكم ونن عبيناوهج السنابك
 والغبار الطيبولقد أتانا من مقال نبيناقول صحيح صادق ل يكذبل يستوي وغباَر خيل ال فيأنف امريء

ودخاَن نار تلهبهذا كتاب ال ينطق بينناليس الشهيد بيت ل يكذب

   قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه ف السجد الرام, فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد
 الرحن ونصحن, ث قال: أنت من يكتب الديث ؟ قال: قلت: نعم, قال فاكتب هذا الديث كراء

 حلك كتاب أب عبد الرحن إلينا وأملى علّي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن العتمر عن أب صال
 عن أب هريرة أن رجًل قال: يا رسول ال, علمن عمًل أنال به ثواب الجاهدين ف سبيل ال, فقال
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 »هل تستطيع أن تصلي فل تفتر, وتصوم فل تفطر ؟« فقال: يا رسول ال, أنا أضعف من أن أستطيع
 ذلك, ث قال النب صلى ال عليه وسلم »فوالذي نفسي بيده لو ُطّوْقَت ذلك ما بلغت الجاهدين ف
 سبيل ال, َأَو ما علمت أن الفرس الجاهد ليست ف طوله, فيكتب له بذلك السنات« وقوله تعال:
 }واتقوا ال{ أي ف جيع أموركم وأحوالكم, كما قال النب صلى ال عليه وسلم لعاذ حي بعثه إل

 اليمن »اتق ال حيثما كنت, وأتبع السيئة السنة تحها, وخالق الناس بلق حسن« }لعلكم تفلحون{
 أي ف الدنيا واَلخرة ـ وقال ابن جرير: حدثن يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخر عن ممد بن
 كعب القرظي أنه كان يقول ف قول ال عز وجل }واتقوا ال لعلكم تفلحون{ واتقوا ال فيما بين

وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمون.
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