
ملنسوخ: كتاب  وا لناسخ    ا
لنحاس : املؤلف  ملرادي ا إمساعيل ا بن  بن حممد   أمحد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  احلمد هللا شكرا ألنعمه 

أخربنا الشيخ اجلليل أبو احلسن علي بن ابراهيم بن سعيد احلويف النحوي رمحة اهللا عليه قال أخربنا الشيخ أبو بكر 
شوال سنة إحدى ومثانني وثالمثائة قال قال أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل  حممد بن علي بن أمحد اإلدويف يف

النحاس النحوي أبتدئ يف هذا الكتاب وهو كتاب الناسخ واملنسوخ حبمد اهللا الواحد اجلبار العزيز القهار املتعبد 
حممد رسوله األمني وعلى أله خلقه مبا يكون هلم فيه الصالح وما يؤديهم إن عملوا به إىل الفالح وصلى اهللا على 

الطيبني وعلى مجيع أنبيائه املرسلني باحلكم والنصح لألمم فمن مرسل بنسخ شريعة قد كانت وإثبات أخرى قد 
كتبت ومن مرسل بتثبيت شريعة من كان قبله ومن مرسل بأمر قد علم اهللا عز و جل أنه اىل وقت بعينه مث ينسخه 

  مبا هو 

نفع هلم يف األجل أو مبا هو مثله ليمتحنوا ويثابوا كما قال اهللا عز و جل ما ننسخ من ءاية خري للعباد يف العاجل وأ
  أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها 

  وقال عز و جل وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية واهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفتر بل أكثرهم اليعلمون 
الناسخ واملنسوخ مث اختلف املتأخرون فيه فمنهم من جرى على سنن فتكلم العلماء من الصحابة والتابعني يف 

  املتقدمني فوافق ومنهم من خالف ذلك فاجتنب 
  فمن املتأخرين من قال ليس يف كتاب اهللا عز و جل ناسخ وال منسوخ وكابر العيان واتبع غري سبيل املؤمنني 

  ومنهم من قال النسخ يكون يف األخبار واألمر والنهي 

بو جعفر وهذا القول عظيم جدا يؤول يف الكفر ألن قائال لو قال قام فالن مث قال مل يقم فقال نسخته لكان قال أ
كاذبا وقد غلط بعض املتأخرين فقال إمنا الكذب فيما مضى فأما يف املستقبل فهو خلف ويف كتاب اهللا عز و جل 

  ت ربنا ونكون من املؤمنني غري ما قال قال اهللا عز و جل فقالوا يليتنا نرد وال نكذب بآي
  مث قال جل ثناؤه بل بدا هلم ما كانوا حيفون من قبل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم لكذبون 

وقال أخرون بل الناسخ واملنسوخ إىل اإلمام ينسخ ما شاء وهذا القول أعظم من ذلك ألن النسخ مل يكن اىل النيب 
  إال بالوحي من اهللا 

  آن مثله على قول قوم وإما بوحي من غري القرآن فلما ارتفع هذان مبوت النيب ارتفع النسخ عز و جل إما بقر

  وقال قوم ال يكون النسخ يف األخبار إال فيما كان فيه حكم فإذا كان فيه حكم جاز فيه النسخ ويف األمر والنهي 
  وقال قوم النسخ يف األمر والنهي خاصة 

أن النسخ إمنا يكون يف املتعبدات ألن اهللا جل وعز له أن يتعبد خلقه مبا شاء  وقول سادس عليه أئمة العلماء وهو
وإىل أى وقت شاء مث يتعبدهم بغريذلك فيكون النسخ يف األمر والنهي وما كان يف معنامها وهذا مير بك مشروحا 



  يف مواضعه إذا ذكرناه 
قرآن والسنة ويف نسخ السنة بالقرآن ونذكر ونذكر إختالف الناس يف نسخ القرآن بالقرآن ويف نسخ القرآن بال

أصل النسخ يف كالم العرب لنبين الفروع على األصل ونذكر اشتقاقه ونذكر على كم يأيت من ضرب ونذكر 
الفرق بني النسخ والبداء فإنا ال نعلم أحدا ذكره يف كتاب ناسخ وال منسوخ وإمنا يقع الغلط علم من مل يفرق بني 

  ريق بينهما مما حيتاج املسلمون اىل الوقوف عليه ملعارضة اليهود واجلهال النسخ والبداء والتف

فيه ونذكر الناسخ واملنسوخ على ما يف السور ليقرب حفظه على من أراد تعلمه فإذا كانت السورة فيها ناسخ 
فيها إطالة نضطر إىل  أومنسوخ ذكرناها وإال أضربنا عن ذكرها إال أنا نذكر إنزاهلا أكان مبكة أم باملدينة وإن كانت

  ذكرها أخرناها وبدأنا مبا يقرب ليسهل حفظه 
  ونبدأ بباب الترغيب يف تعلم الناسخ واملنسوخ عن العلماء الراسخني واألئمة املتقدمني وباهللا التوفيق 

  باب الترغيب يف تعلم الناسخ واملنسوخ 
نباري باألنبار قال حدثنا حيىي بن جعفر قال حدثنا قال أبو جعفر أمحد بن حممد حدثنا حممد بن جعفر بن أيب داود األ

  معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن عطاء بن السائب عن أيب البختري قال 

دخل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه املسجد فإذا رجل خيوف الناس فقال ما هذا فقالوا رجل يذكر الناس فقال 
ن فالن فاعرفوين فأرسل إليه أتعرف الناسخ من املنسوخ فقال ال ليس برجل يذكر الناس ولكنه يقول أنا فالن اب

  قال فاخرج من مسجدنا وال تذكر فيه 
وحدثنا حممد بن جعفر قال أخربنا عبد اهللا بن حيىي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن أيب حصني عن 

  أيب 

نه إىل رجل يقص فقال أعلمت الناسخ من املنسوخ عبدالرمحن السلمي قال انتهى علي بن أيب طالب رضي اهللا ع
  فقال ال فقال هلكت وأهلكت 

وحدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا حممد بن ديسم قال أخربنا سليمان قال حدثنا شعبة عن أيب حصني عن أيب عبد 
ال ال قال الرمحن السلمي قال مر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه برجل يقص فقال أعرفت الناسخ واملنسوخ ق

  هلكت وأهلكت 

وحدثنا بكر بن سهل قال أخربنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن 
  ابن عباس يف قول اهللا عز و جل ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا 

  رامه وحالله وأمثاله قال املعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه وحمكمه ومتشاهبه ومقدمه ومؤخره وح
قال أبو جعفر حدثنا حممد بن جعفر قال أخربنا عبداهللا بن حيىي قال أخربنا أبو نعيم عن سلمة بن نبيط عن الضحاك 

  بن مزاحم 

  قال مر ابن عباس بقاص يقص فركله برجله وقال أتدري ما الناسخ من املنسوخ قال ال قال هلكت وأهلكت 
جعفر قال حدثنا ابن ديسم عن موسى عن أيب هالل الراسيب قال مسعت حممدا قال أبوجعفر وحدثنا حممد بن 



وحدثت عنه قال قال حذيفة إمنا يفيت الناس أحد ثالثة رجل يعلم منسوخ القرآن وذاك عمر ورجل قاض الجيد من 
  القضاء بدا ورجل متكلف فلست بالرجلني املاضيني وأكره أن أكون الثالث 

د بن جعفر قال أخربنا ابن ديسم عن موسى عن محاد بن سلمة عن عطاء عن أيب البحتري قال أبو جعفر وحدثنا حمم
  أن عليا رضي اهللا 

عنه دخل مسجد الكوفة فرأى قاصا يقص فقال ماهذا فقالوا رجل حمدث فقال إن هذا يقول اعرفوين سلوه هل 
  يعرف الناسخ من املنسوخ فسألوه فقال ال فقال الحتدث 

  اء يف الذي ينسخ القرآن والسنة باب اختالف العلم
  قال أبو جعفر للعلماء يف هذا مخسة أقوال فمنهم من يقول ينسخ القرآن القرآن والسنة وهذا قول الكوفيني 
  ومنهم من يقول ينسخ القرآن القرآن وال جيوز أن تنسخه السنة وهذا قول الشافعي رمحه اهللا يف مجاعة معه 

  لسنة وقال قوم ينسخ السنة القرآن وا
  وقال قوم ينسخ السنة السنة والينسخها القرآن 

  والقول اخلامس قال حممد بن شجاع قال األقوال قد تقابلت فال أحكم على أحدها باألخر 
قال أبو جعفر وحجة أصحاب القول األول يف أن القرآن ينسخ القرآن والسنة قول اهللا عز و جل وما أتاكم 

  هوا الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانت
  وقال جل ثناؤه فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن 

  تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
  وقال جل وعز فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم 

وقد أمجع اجلميع على أن القرآن إذا نزل بلفظ جممل ففسره رسول اهللا وبينه كان مبنزلة القرآن املتلو وكذا سبيل 
  حتجوا بآيات من القرآن تأولوها على نسخ القرآن بالسنة ستمر يف السور إن شاء اهللا النسخ وا

  واحتج من قال ال ينسخ القرآن إال قرآن بقوله عز و جل نأت خبري منها أو مثلها 
  وبقوله تعاىل قل ما يكون يل أن أبدله من تلقائى نفسى 

نه بوحي غري القرآن وهكذا سبيل األحكام إمنا يكون وأصحاب القول األول يقولون مل ينسخه من قبل نفسه ولك
  من قبل اهللا عز و جل 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس نأت خبري منها جنعل مكاهنا أنفع لكم منها وأخف عليكم أو مثلها يف املنفعة أو 
  ننساها يقول أو نتركها كما هى فال ننسخها 

  ا إال سنة بأن السنة هى املبينة للقرآن فال ينسخها واحتج أصحاب القول الثالث يف أن السنة ال ينسخه
  واحلجة عليهم أن القرآن هو املبني بنبوة رسول اهللا واآلمر بطاعته فكيف ال ينسخ قوله 

قال أبو جعفر ويف هذا أشياء قاطعة قال اهللا عز و جل فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار فننسخ هبذا 
  ملشركني ما فارق النيب عليه ا

ومن هذا أن بكر بن سهل حدثنا قال أخربنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود 
  جاءوا إىل رسول 



اهللا فقالوا إن رجال منا وإمرأة زنيا فقال هلم النيب ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم فقال جنلدهم ويفضحون فقال 
بتم إن فيها للرجم فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على آية الرجم مث هلم عبداهللا بن سالم كذ

  قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اهللا بن سالم ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق 
  ه حينأ على املرأة يقيها احلجارة يا حممد إن فيها آية الرجم فأمر هبما رسول اهللا فرمجا قال عبد اهللا بن عمر فرأيت

قال أبو جعفر وهذا من النيب ال يكون إال من قبل أن ينزل عليه يف الزناة شيء مث نسخ اهللا عز و جل فعله هذا 
  بقوله جل ثناؤه والالتى يأتني الفاحشة من نسائكم 

  وما بعده 
أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه حنأ على  حكى أهل اللغة يقال حنأ فالن على فالن إذا أكب عليه ويف احلديث أن

  رسول اهللا بعد موته فقبل بني عينيه وقال طبت حيا وميتا 

  باب أصل النسخ واشتقاقه 
اشتقاق النسخ من شيئني أحدمها أنه يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت حمله ونظري هذا قوله تعاىل فينسخ 

تاب إذا نقلته من نسخة وعلى هذا الناسخ واملنسوخ وأصله أن يكون اهللا ما يلقى الشيطان واألخر من نسخت الك
الشيء حالال إىل مدة مث ينسخ فيجعل حراما أو يكون حراما فيجعل حالال أو يكون حمظورا فيجعل مباحا أو مباحا 

  فيجعل حمظورا يكون هذا يف األمر والنهي واحلظر واإلطالق واإلباحة واملنع 

  من ضرب باب النسخ على كم يكون 
قال أبو جعفر أكثر النسخ يف كتاب اهللا عز و جل على ما تقدم يف الباب الذي قبل هذا أن يزال احلكم بنقل العباد 

  عنه مشتق من نسخت الكتاب ويبقى املنسوخ متلوا 
أيب كما حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن 

  جنيح عن جماهد ما ننسخ من ءاية قال نزيل حكمها ونثبت خطها 

ونسخ ثان كما حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا ابن ديسم قال حدثنا أبو عمر الدوري عن الكسائي يف قوله عز و 
هللا ما يلقي جل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته قال يف تالوته فينسخ ا

  الشيطان قال يزيله فال يتلى وال يثبت يف املصحف 
قال أبوجعفر هذا مشتق من نسخت الشمس والظل وقد زعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاين قد كان ينزل على 

  النيب السورة فترفع وال تتلى وال تكتب واحتج أبو عبيد بأحاديث صحيحة السند 
  خالفوه على قولني  وخولف أبو عبيد فيما قال والذين

منهم من قال ال جيوز ما قال وال يسلب النيب شيئا من القرآن بعدما نزل عليه واحتجوا بقوله عز و جل ولئن شئنا 
  لنذهنب بالذي أوحينا إليك 

والقول األخر أن أبا عبيد قد جاء بأحاديث إال أنه غلط يف تأويلها ألن تأويلها على النسيان ال على النسخ وقد 
  ل جماهد وقتاة أو ننسها على هذا من النسيان تأو

قال أبو جعفر وهو معىن قول سعد بن أيب وقاص وفيه قوالن آخران أحدمها عن ابن عباس رمحه اهللا قال ما ننسخ 
  من ءاية نرفع حكمها أو ننسها نتركها فال ننسخها وقيل ننسها نبيح لكم تركها وعلى قراءة البصريني ننسها 



  حسن ما قيل يف معناه أو نتركها ونؤخرها فال ننسخها قال أبو جعفر أ
  ونسخ ثالث وهو من نسخت الكتاب مل يذكر أبو عبيد إال هذه الثالثة 

وذكر غريه رابعا فقال تنزل اآليه وتتلى يف القرآن مث تنسخ فال تتلى يف القرآن وال تثبت يف اخلط ويكون حكمها 
  ثابتا 

بن عباس قال خطبنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال كنا نقرأ الشيخ كما روى الزهري عن عبيد اهللا عن ا
  والشيخة إن زنيا فارمجومها البتة مبا قضيا من اللذة 

قال أبو جعفر وإسناد احلديث صحيح إال أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله اجلماعة عن اجلماعة ولكنه سنة 
القرآن والدليل على هذا أنه قال ولوال أين أكره أن يقال زاد عمر يف ثابتة وقد يقول اإلنسان كنت أقرأ كذا لغري 

  القرآن لزدهتا 

  باب الفرق بني النسخ والبداء 
قال أبو جعفر الفرق بني النسخ والبداء أن النسخ حتويل العباد من شيء قد كان حالال فيحرم أو كان حراما 

  ان مباحا فيمنع أو ممنوعا فيباح إرادة الصالح للعباد فيحلل أو كان مطلقا فيحظر أو كان حمظورا فيطلق أو ك
وقد علم اهللا عز و جل العاقبة يف ذلك وعلم وقت األمر به أنه سينسخه إىل ذلك الوقت فكان املطلق على احلقيقة 
غري احملظور فالصالة كانت إىل بيت املقدس إىل وقت بعينه مث حظرت وصريت إىل الكعبة وكذا قوله عز و جل إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة وقد علم اهللا عز و جل أنه إىل وقت بعينه مث نسخه يف ذلك الوقت 

  وكذا حترمي السبت كان يف وقت بعينه على قوم مث نسخ وأمر قوم أخرون بإباحة العمل فيه 
ملوت وكما تنقل األشياء كان األول املنسوخ حكمة وصوابا مث نسخ وأزيل حبكمة وصواب كما تزال احلياة با

  فلذلك مل يقع النسخ يف األخبار ملا فيها من الصدق والكذب 
وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه كقولك امض اىل فالن اليوم مث تقول المتض إليه فيبدو لك عن القول األول وهذا 

ا البداء وإن قلت يا فالن ازرع يلحق البشر لنقصاهنم وكذا إذا قلت ازرع كذا يف هذه السنة مث قلت التفعل فهذ
  فقد علم أنك تريد مرة واحدة وكذا النسخ إذا أمر اهللا عز و جل بشيء يف وقت نيب أو يف وقت يتوقع فيه 

نيب فقد علم أنه حكمة وصواب إىل أن ينسخ وقد نقل من اجلماعة من الجيوز عليهم الغلط نسخ شرائع األنبياء من 
  ذين نقلوا عالمات األنبياء لدن ادم اىل وقت نبينا وهم ال

  وقد غلط مجاعة يف الفرق بني النسخ والبداء كما غلطوا يف تأويل أحاديث محلوها على النسخ أو على غري معناها 

  باب ذكر بعض هذه األحاديث 
 فمن ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن فنسخت خبمس معلومات 
  حيرمن فتوىف رسول اهللا وهن مما يقرأ من القرآن 

  قال أبو جعفر فتنازع العلماء هذا احلديث ملا فيه من اإلشكال 
ومل يروه عن عبد اهللا سواه وقال رضعة واحدة فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس رمحه اهللا وهو راوي احلديث 

  حترم وأخذ بظاهر القرآن قال اهللا عز و جل وأخواتكم من الرضاعة 



  وممن تركه أمحد بن حممد بن حنبل رمحه اهللا وأبو ثور وقاال حيرم ثالث رضعات لقول النيب ال حترم املصة أو املصتان 
هى قوهلا فتوىف رسول اهللا وهن مما يقرأ من القرآن فقال بعض قال أبو جعفر ويف احلديث لفظة شديدة اإلشكال و

جلة أصحاب احلديث قد روى هذا احلديث رجالن جليالن أثبت من عبد اهللا بن أيب بكر فلم يذكرا هذا فيه ومها 
  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 

  رضي اهللا عنه وحيىي بن سعيد األنصاري 
  رم إال مخس رضعات الشافعي وممن قال هبذا احلديث وأنه الحت

فاما القول يف تأويل وهن مما يقرأ من القرآن فقد ذكرنا رد من رده ومن صححه قال الذي يقرأ من القرآن 
وأخواتكم من الرضاعة فأما قول من قال إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول اهللا فعظيم ألنه لو كان مما يقرأ لكانت 

ليه ولكان قد نقل إلينا يف املصاحف اليت نقلها اجلماعة الذين ال جيوز عليهم الغلط عائشة رضي اهللا عنها قد نبهت ع
  وقد قال اهللا عز و جل إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلفظون 

  وقال جل وعز إن علينا مجعه وقرءانه 
ا نقل ونعوذ باهللا من هذا ولو كان بقي منه شيء مل ينقل إلينا جلاز أن يكون ما مل ينقل ناسخا ملا نقل فيبطل العمل مب

  فإنه كفر 
قال أبو جعفر ومما يشكل من هذا ما رواه الليث بن سعد عن يونس عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن 
احلارث بن هشام قال قرأ رسول اهللا مبكة والنجم إذا هوى فلما بلغ أفرءيتم الالت والعزى قال فإن شفاعتهن 

  ترجتى فسها 

ون والذين يف قلوهبم مرض فسلموا عليه وفرحوا فقال هلم إمنا ذلك من الشيطان فأنزل اهللا عز و جل فلقيه املشرك
وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيكم اهللا 

  ءاياته 
  رانيق العال وقال قتادة قرأ فإن شفاعتهن ترجتى وإهنن هلن الغ

قال أبو جعفر احلديثان منقطعان والكالم على التأويل فيهما قريب فقال قوم هذا على التوبيخ أى تتومهون هذا 
  وعندكم أن 

شفاعتهن ترجتى ومثله وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل وقيل إن شفاعتهن ترجتى على قولكم ومثله فلما 
  ومثله أين شركاءى أي على قولكم رءا الشمس بازغة قال هذا ريب 

  وقيل املعىن والغرانيق العال يعين املالئكة ترجتي شفاعتهم فسها يدلك على هذا اجلواب 
وقيل إمنا قال اهللا عز و جل ألقى الشيطان ىف أمنيته ومل يقل إنه قال كذا فيجوز أن يكون شيطان ألقى هذا من اجلن 

  أو من اإلنس 
  يف أن قوله جل وعز وإن تبدوا ما  ومما يشكل من هذا احلديث

  يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا نسخه ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
وهذا ال جيوز أن يقع فيه نسخ ألنه خرب ولكن التأويل يف احلديث ألن فيه ملا أنزل اهللا عز و جل وإن تبدوا ما يف 

بقلوهبم منه شيء عظيم فنسخ ذلك ال يكلف اهللا نفسا إال أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا اشتد عليهم ووقع 



  وسعها أى فنسخ ما وقع بقلوهبم أي أزاله ورفعه 
ومن هذا املشكل قوله جل وعز والذين ال يدعون مع اهللا إهلا ءاخر إىل ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له 

  العذاب 

  ل مؤمنا متعمدا يوم القيامة وخيلد فيه مهانا إال من تاب مث نسخه ومن يقت
وهذا ال يقع فيه ناسخ وال منسوخ ألنه خرب ولكن تأويله إن صح نزل بنسخته واآليتان واحد يدلك على ذلك قوله 

  عز و جل وإين لغفار ملن تاب 
ومن هذا يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته قال عبد اهللا بن مسعود نسخها فاتقوا اهللا ما استطعتم أي نزل 

تها ومها واحد والدليل على ذلك قول عبداهللا بن مسعود حق تقاته أن يطاع فال يعصى وأن يشكر فال يكفر بنسخ
وأن يذكر فال ينسى فهذا الجيوز أن ينسخ ألن الناسخ هو املخالف للمنسوخ من مجيع جهاته الرافع له املزيل 

  حكمه 
  ء اهللا وهذه األشياء تشرح بأكثر من هذا يف مواضعها من السور إن شا

  باب السور اليت يذكر فيها الناسخ واملنسوخ 
  فأول ذلك السورة اليت يذكر فيها البقرة 

حدثنا أبو جعفر حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن 
ل اهللا ملا هاجر إىل املدينة كان أكثر ابن عباس قال فكان أول مانسخ اهللا عز و جل من القرآن القبلة وذلك أن رسو

أهلها اليهود أمره اهللا عز و جل أن يستقبل بيت املقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول اهللا بضعة عشر 
شهرا فكان رسول اهللا حيب قبلة إبراهيم عليه السالم فكان يدعو اهللا عز و جل وينظر إىل السماء فأنزل اهللا عز و 

وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها إىل قوله تعاىل فولوا وجوهكم شطره يعين حنوه فارتاب جل قد نرى تقلب 
من ذلك اليهود وقالوا ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها فأنزل اهللا عز و جل قل هللا املشرق واملغرب وقال تعاىل 

كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب فأينما تولوا فثم وجه اهللا وقال عز و جل وما جعلنا القبلة اليت 
  على عقبيه قال ابن عباس ليميز أهل اليقني من أهل الشك والريبة 

قال أبو جعفر فهذا يسهل يف حفظ نسخ هذه اآلية ونذكر ما فيها من اإلطالة كما شرطناه فمن ذلك ما قريء على 
  أمحد بن عمرو عن 

محاد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال صلى حممد بن املثىن قال حدثنا حيىي بن 
  رسول اهللا مبكة اىل بيت املقدس والكعبة بني يديه وبعدما هاجر ستة عشر شهرا 

وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا ابن منري قال حدثنا حيىي بن محاد قال حدثنا أبو عوانة عن 
  عن  األعمش

جماهد عن ابن عباس قال صلى رسول اهللا مبكة حنو بيت املقدس والكعبة بني يديه وبعدما هاجر اىل املدينة ستة عشر 
  شهرا مث صرف اىل الكعبة 

  قال أبو جعفر ويف حديث الرباء صلى ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا 



رف إىل الكعبة يف مجادي وقال ابن اسحاق يف وروى الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك قال ص
  رجب وقال 

  الواقدي يف النصف من شعبان 
وقال أبو جعفر وأوالها بالصواب األول ألن الذي قال به أجل وألن رسول اهللا قدم املدينة يف شهر ربيع األول فإذا 

وأيضا فإذا صلى اىل الكعبة  صرف يف آخر مجادى اآلخره إىل الكعبة صار ذلك ستة عشر شهرا كما قال ابن عباس
  يف مجادى فقد صلى إليها فيما بعدها 

  فعلى قول ابن عباس إن اهللا عز و جل كان أمره بالصالة إىل بيت املقدس مث نسخه 
وقال غريه بل نسخه فعله ومل يكن أمره بالصالة إىل بيت املقدس ولكن النيب كان يتبع اثار األنبياء قبلة حىت يؤمر 

  بنسخ ذلك 
  ال قوم بل نسخ اهللا عز و جل قوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا باألمر بالصالة إىل الكعبة وق

قال أبو جعفر وأوىل األقوال بالصواب األول وهو صحيح عن ابن عباس والذي يطعن يف إسناده يقول ابن أيب 
  طلحة مل يسمع من ابن عباس وإمنا أخذ التفسري عن جماهد وعكرمة 

ذا القول ال يوجب طعنا ألنه أخذه عن رجلني ثقتني وهو يف نفسه ثقة صدوق وقد حدثين أمحد بن قال أبو جعفر وه
حممد األزدي قال مسعت علي بن احلسني يقول مسعت احلسني بن عبد الرمحن بن فهم يقول مسعت أمحد بن حنبل 

ه مث انصرف به ما كانت رحلته رمحه اهللا يقول مبصر كتاب التأويل عن معاوية بن صاحل لو جاء رجل إىل مصر فكتب
  عندي ذهبت باطال 

فأما أن تكون اآلية ناسخة لقول اهللا عز و جل فأينما تولوا فثم وجه اهللا فبعيد ألهنا حتتمل أشياء سنبينها يف ذكر 
  اآلية الثانية 

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
  ثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم قال اهللا عز و جل وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا ف

  فللعلماء يف هذه اآلية ستة أقوال 
قال قتادة هي منسوخة وذهب إىل أن املعىن صلوا كيف شئتم فإن املشرق واملغرب هللا جل وعز فحيث استقبلتم فثم 

  وجه اهللا ال خيلو منه مكان كما قال اهللا عز و جل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم 
ن زيد كانوا أبيحوا أن يصلوا إىل أي قبلة شاءوا ألن املشارق واملغارب هللا جل وعز فأنزل اهللا عز و جل وقال اب

فأينما تولوا فثم وجه اهللا فقال النيب هؤالء يهود قد استقبلوا بيتا من بيوت اهللا عز و جل يعين بيت املقدس فصلوا 
  عشر شهرا فقالت اليهود ما اهتدى لقبلته حىت  إليه فصلى رسول اهللا وأصحابه إليه رضي اهللا عنهم بضعة

  هديناه فكره النيب قوهلم ورفع طرفه إىل السماء فأنزل اهللا عز و جل قد نرى تقلب وجهك يف السماء 
  قال أبو جعفر فهذا قول 

م جهة وقال جماهد والضحاك يف قوله عز و جل فأينما تولوا فثم وجه اهللا معناه أينما تولوا من مشرق أو مغرب فث
  اهللا عز و جل اليت أمر هبا وهي استقبال الكعبة فجعال اآلية ناسخة وجعل قتادة وابن زيد اآلية منسوخة 

وقال إبراهيم النخعي من صلى يف سفر يف مطر وظلمة شديدة إىل غري القبلة ومل يعلم فال إعادة عليه فأينما تولوا 



  فثم وجه اهللا 
قالوا ملا صلى رسول اهللا على النجاشي صلى عليه وكان يصلي إىل غري قبلتنا  قال أبو جعفر والقول الرابع أن قوما

  فأنزل اهللا عز و جل وهللا املشرق واملغرب 
  والقول اخلامس أن املعىن ادعوا كيف شئتم مستقبلي القبلة وغري مستقبليها فأينما تولوا فثم وجه اهللا يستجب لكم 

لي يف السفر على راحلته النوافل جائز له أن يصلي إىل القبلة وإىل غري والقول السادس من أجلها قوال وهو أن املص
  القبلة 

قال أبو جعفر وهذا القول عليه فقهاء األمصار ويدلك على صحته أنه قريء على أمحد بن شعيب عن حممد بن 
رسول اهللا كان املثىن وعمرو بن علي عن حيىي بن سعيد عن عبد امللك قال حدثنا سعيد بن جبري عن ابن عمر أن 

يصلي وهو مقبل من مكة اىل املدينة على دابته ويف ذلك أنزل اهللا جل وعز فأينما تولوا فثم وجه اهللا قال وأخربنا 
  قتيبة يعين ابن سعيد عن مالك عن 

  عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به 
ال ليست اآلية ناسخة وال منسوخة ألن العلماء قد تنازعوا القول فيها وهي حمتملة قال أبو جعفر والصواب أن يق

لغري النسخ وما كان حمتمال لغري النسخ مل نقل فيه ناسخ وال منسوخ إال حبجة جيب التسليم هلا فأما ما كان حيتمل 
  اجململ واملفسر والعموم واخلصوص فعن النسخ مبعزل وال سيما مع هذا االختالف 

  قد اختلفوا أيضا يف اآلية الثالثة و

  باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني 

قال أبو جعفر أما ما ذكر يف احلديث والصالة الوسطى وصالة العصر فيقال إن هذا نسخ أي دفع ويقال إن هذه 
أي حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وهي صالة العصر فأما وقوموا هللا قانتني فمن  قراءة على التفسري

الناس من يقول القنوت القيام ومنهم من يقول حبديث عمرو بن احلارث عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد 
  اخلدري عن النيب قال كل قنوت يف القرآن فهو 

  للكالم يف الصالة  طاعة وقال قوم وقوموا هللا قانتني ناسخ
قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل فيه كما قريء على أمحد بن شعيب عن سويد بن نصر عن عبد اهللا بن املبارك 

عن إمساعيل بن أيب خالد عن احلارث بن شبيل عن أيب عمرو الشيباين عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم يف الصالة يف 
   نزلت وقوموا هللا قانتني فنهينا حينئذ عن الكالم عهد رسول اهللا يتكلم أحدنا حباجته حىت

قال أبو جعفر وهذا إسناد صحيح وهو موافق للقول األول أن القنوت الطاعة أي وقوموا هللا مطيعني فيما أمركم 
  به من ترك الكالم يف الصالة فصح أن اآلية ناسخة للكالم يف الصالة 

خ واملنسوح من أمر الصلوات وهى ثالث آيات واآلية الرابعة يف قال أبو جعفر فهذا ما يف هذه السورة من الناس
  القصاص 



  باب ذكر األية الرابعة من هذه السورة 
يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد واألنثى باألنثى فمن عفى له من أخيه شيء 

  بكم ورمحة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ر
قال أبو جعفر يف هذه اآلية موضعان أحدمها احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فيه مخسة أقوال منها ما حدثناه 
عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام السدوسي قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا جويرب عن الضحاك عن 

  عباس احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى قال نسختها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ابن 
وروى ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل ال يقتل باملرأة ولكن يقتل الرجل بالرجل واملرأة باملرأة فنزلت 

  أن النفس بالنفس 

قوم تقاتلوا فقتل بينهم خلق فنزل هذا ألهنم قالوا اليقتل بالعبد منا قال أبو جعفر فهذا قول وقال الشعيب نزلت يف 
  إال احلر وال باألنثى إال الذكر 

وقال السدي نزلت يف فريقني وقعت بينهما قتلى فأمر النيب أن يقاص بينهم ديات النساء بديات النساء وديات 
  الرجال بديات الرجال 

ه قتادة وعوف وزعم أنه قول علي بن أيب طالب قال هذا على التراجع والقول الرابع قول احلسن البصري رواه عن
إذا قتل رجل امرأة كان أولياء املرأة باخليار إن شاءوا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية 

  فإذا قتلت إمرأة رجال فإن شاء أولياء الرجل قتلوا 

الدية كاملة وإذا قتل رجل عبدا فإن شاء موىل العبد أن يقتل الرجل  املرأة وأخذوا نصف الدية وإن شاؤا أخذوا
ويؤدي بقية الدية بعد مثن العبد وإذا قتل عبد رجال فإن شاء أولياء الرجل أن يقتلوا العبد ويأخذوا بقية الدية وإن 

  شاءوا أخذوا الدية 
األنثى باألنثى هبذه اآلية ويقتل الرجل باملرأة والقول اخلامس أن اآلية معمول هبا يقتل احلر باحلر والعبد بالعبد و

واملرأة بالرجل واحلر بالعبد والعبد باحلر لقوله عز و جل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولقول رسول اهللا 
  الذي نقله اجلماعة املؤمنون تتكافأ دماؤهم وهو صحيح عن النيب 

ىن قال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن احلسن كما قريء على أمحد بن شعيب عن حممد بن املث
  عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا واألشتر إىل علي بن أيب طالب 

رضي اهللا عنه فقلنا هل عهد إليك نيب اهللا شيئا مل يعهده الناس قال ال إال ما يف كتايب هذا فأخرج كتابا من قراب 
ماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو سيفه فإذا فيه املؤمنون تتكافأ د

  عهد يف عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
  قال أبو جعفر فسوى رسول اهللا بني املؤمنني يف الدماء شريفهم ووضيعهم وحرهم وعبدهم 

  يني يف العبد خاصة فأما يف الذكر واألنثى فال اختالف بينهم إال ما ذكرناه من التراجع وهذا قول الكوف
  واملوضع اآلخر فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف اآلية 

وقيل هي ناسخة ملا كان عليه بنو إسرائيل من القصاص بغري دية كما حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة 
  عبد الرزاق قال أخربنا معمر بن أيب  قال حدثنا



جنيح عن جماهد وابن عيينه عن عمرو بن دينار عن جماهد عن ابن عباس قال كان القصاص يف بين إسرائيل ومل تكن 
  الدية فقال اهللا جل وعز هلذه األمة فمن عفي له من أخيه شيء 

  قال فالعفو أن يقبل الدية يف العمد 
ويؤدي إليه املطلوب بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة كما كتب على من كان فاتباع باملعروف من الطالب 

  قبلكم 
قال أبو جعفر يكون التقدير فمن صفح له عن الواجب عليه من الدم فأخذت منه الدية وقيل عفى مبعىن كثر من 

  قوله جل وعز حىت عفوا 
وظ وكذا كتب يف آية الوصية وهى اآلية وقيل كتب مبعىن فرض على التمثيل وقيل كتب عليكم يف اللوح احملف

  اخلامسة 

  باب ذكر اآلية اخلامسة من هذه السورة 
قال اهللا جل وعز كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على 

  املتقني 
  يف هذه اآلية مخسة أقوال 

ال نسخها ال وصية لوارث ومن قال من الفقهاء الجيوز أن ينسخ فمن قال إن القرآن جيوز أن ينسخ بالسنة ق
القرآن إال قرآن قال نسختها الفرائض كما حدثنا علي بن احلسني عن احلسن بن حممد قال حدثنا حجاح عن ابن 

  جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء 

يرثونه وللوالدين واألقربني الوصية عن ابن عباس يف قوله جل وعز الوصية للوالدين واألقربني قال كان والد الرجل 
  فنسخها للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون 

  وقال جماهد نسختها يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني اآلية 
الذين ال يرثون وكذا روى ابن أيب طلحة والقول الثالث قاله احلسن قال نسخت الوصية للوالدين وثبتت لألقربني 

  عن ابن عباس 
  وقال الشعيب والنخعي الوصية للوالدين واألقربني على الندب ال على احلتم 

  والقول اخلامس أن الوصية للوالدين واألقربني واجبة بنص القرآن إذا كانوا ال يرثون 
  قال أبو جعفر وهذا قول الضحاك وطاووس قال طاووس من 

  جنبيني وله أقرباء انتزعت الوصية فردت إىل األقرباء أوصى أل
  وقال الضحاك من مات وله شيء ومل يوص ألقربائه فقد مات عن معصية هللا عز و جل 

  وقال احلسن إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث الثلث ورد الباقي على األقرباء 
 هذه اآلية وهى متلوة فالواجب أن ال يقال إهنا منسوخة ألن حكمها ليس بناف قال أبوجعفر فتنازع العلماء معىن

حكم ما فرضه اهللا عز و جل من الفرائض فوجب أن يكون كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت اآلية كقوله كتب 
  عليكم الصيام 



  باب ذكر اآلية السادسة من هذه السورة 
  كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهى اآلية السادسة قال اهللا عز و جل كتب عليكم الصيام كما 

  قال أبو جعفر يف هذه اآلية مخسة أقوال 
قال جابر بن مسرة هى ناسخة لصوم يوم عاشوراء تذهب إىل أن النيب أمر بصوم يوم عاشوراء فلما فرض اهللا صيام 

قد صح عن النيب من حديث أيب  شهر رمضان نسخ ذلك فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطره وإن كان
  قتادة صوم يوم عاشوراء يكفر سنة مستقبلة 

  وقال عطاء كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم صيام ثالثة أيام من كل شهر 
  قال أبو جعفر فهذان قوالن على أن اآلية ناسخة 

تب على من قبلنا إذا نام بعد املغرب مل يأكل ومل يقرب وقال أبو العالية والسدي هى منسوخة ألن اهللا عز و جل ك
النساء مث كتب ذلك علينا فقال اهللا جل وعز كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مث نسخه بقوله 

  أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم اآلية وما بعده 
كما كتب على الذين من قبلنا وأن نفعل كما كانوا والقول الرابع إن اهللا عز و جل كتب علينا الصيام شهرا 

  يفعلون من ترك الوطء واألكل بعد النوم مث أباح الوطء واألكل بعد النوم إىل طلوع الفجر 
والقول اخلامس أنه كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كما كتب صوم شهر رمضان على من قبلنا قال جماهد 

ى كل أمة وقال قتادة كتب اهللا صوم شهر رمضان على من قبلنا وهم كتب اهللا جل وعز صوم شهر رمضان عل
  النصارى 

قال أبو جعفر وهذا أشبه ما يف اآلية وفيه حديث يدل على صحته قد مر قبل هذا غري مسند مث كتبناه مسندا عن 
  حممد بن حممد بن 

   الدستوائي عبداهللا قال حدثنا الليث بن الفرج قال حدثنا معاذ بن هشام بن أيب عبد اهللا
قال حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن دغفل بن حنظلة عن النيب قال كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 
منهم فقالوا لئن اهللا عز و جل شفاه لنزيدن عشرا مث كان آخر فأكل حلما فوجع فوه فقالوا لئن اهللا عز و جل شفاه 

لئن اهللا عز و جل شفاه لنزيدن سبعا مث كان ملك أخر فقال  لنزيدن عشرا مث كان آخر فأكل فوجع فوه فقالوا
  لنتمن هذه السبعة األيام وجنعل صومنا يف الربيع قال فصار مخسني 

قال أبو جعفر أما قول عطاء إهنا ناسخة لصوم ثالثة أيام فغري معروف وقول من قال إنه نسخ منها ترك األكل 
  ينسخ منها الشيء كما قيل يف اآلية السابعة  والوطء بعد النوم ال ميتنع وقد تكون اآلية

  باب ذكر اآلية السابعة من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا خري لكم إن 

  كنتم تعلمون 
على ذلك والنظر والتوقيف من رجلني من  قال أبو جعفر يف هذه اآلية أقوال أصحها أهنا منسوخة سياق اآلية يدل

أصحاب رسول اهللا كما قريء على أمحد بن شعيب عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن 



احلارث عن بكري عن يزيد موىل سلمة بن األكوع عن سلمة بن األكوع قال ملا نزلت هذه اآلية وعلى الذين 
  ء منا صام ومن شاء أن يفتدي فعل حىت نسختها اآلية اليت بعدها يطيقونه فدية طعام مسكني كان من شا

قال أبو جعفر وحدثنا علي بن احلسني عن احلسن بن حممد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن 
عطاء عن ابن عباس يف قول اهللا عز و جل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني قال كان الرجل يصبح صائما أو 

  املرأة يف شهر رمضان مث إن شاء أفطر وأطعم مسكينا فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
قال أبو جعفر فهذا قول وقال السدي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني كان الرجل يصوم من شهر رمضان 

كل يوم مسكينا فمن  مث يعرض له العطاش فأطلق له الفطر وكذلك الشيخ الكبري واملرضع يفطرون ويطعمون عن
  تطوع خريا فأطعم مسكينني فهو خري له 

  وقال الزهري فمن تطوع خريا صام وأطعم مسكينا فهو خري له 
  وقيل املعىن الذين يطيقونه على جهد 

قال أبوجعفر الصواب أن يقال اآلية منسوخة بقوله جل وعز فمن شهد منكم الشهر فليصمه ألن من مل جيعلها 
  زا وقال املعىن فيه يطيقونه على جهد وقال كانوا يطيقونه فأضمر كان وهو مستغن عن هذا منسوخة جعله جما

وقد اعترض قوم بقراءة من قرأ يطوقونه ويطوقونه وال جيوز ألحد أن يعترض بالشذوذ على ما نقله مجاعة املسلمني 
ي ال شك فيه أنه من عند اهللا جل يف قراءهتم ويف مصاحفهم ظاهرا مكشوفا وما نقل على هذه الصورة فهو احلق الذ

وعز وحمظور على املسلمني أن يعارضوا ما ثبتت به احلجة أنه من عند اهللا جل وعز بالظنون واألوهام والشذوذ وما 
  اليوقف منه على حقيقة 

ماء على أن غري أن العلماء قد احتجوا هبذه اآلية وإن كانت منسوخة ألهنا ثابتة يف اخلط وهذا ال ميتنع وقد أمجع العل
  قوله جل وعز والالتى يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 

  أنه منسوخ وثبتوا منها شهادة أربعة يف الزنا فكذا 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني وإن كانت منسوخة ففيها غري حجة وذلك أنه قد أمجع العلماء على أن 
  طيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة فلهم اإلفطار املشايخ والعجائز الذين ال ي

وقال ربيعة ومالك شيء عليهم إذا أفطروا غري أن مالكا رمحه اهللا قال لو أطعموا عن كل يوم مسكينا مدا كان 
  أحب إيل 

باعا منه وقال أنس بن مالك وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة عليهم الفدية وهو قول الشافعي رمحه اهللا ات
لقول الصحابة وهذا أصل من أصوله وحجة أخرى فيمن قال إن عليهم الفدية أن هذا ليس مبرض وال هم 

  مسافرون فوجبت عليهم الفدية لقول اهللا عز و جل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني 
  ذا وصل إليه واحلجة ملن قال ال شيء عليهم أنه من أفطر ممن أبيح له الفطر فإمنا عليه القضاء إ

  وهؤالء ال يصلون إىل القضاء وأموال الناس حمظورة إال حبجة جيب التسليم هلا ومل يأت ذلك 
ومما وقع فيه االختالف أيضا احلبلى واملرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا فمن الناس من يقول عليهما القضاء 

  أهل املدينة  بال كفارة هذا قول احلسن وعطاء والضحاك وإبراهيم وهو قول
  وقول ابن عمر وجماهد عليهما القضاء والكفارة وهو قول الشافعي رمحه اهللا 



وقول ابن عباس وسعيد بن جبري وعكرمة عليهما الفدية وال قضاء عليهما واحلجة ملن قال عليهما القضاء بال كفارة 
  طره أن من أفطر وهو مأذون له يف الفطر فإمنا عليه يوم يصومه كاليوم الذي اف

وحجة من قال عليهما القضاء والكفارة أهنما أفطرتا من أجل غريمها فعليهما القضاء ليكمال العدة وعليهما الكفارة 
  لقول اهللا جل وعز وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني 

انت منسوخة وحجة من قال عليهما الفدية بغري قضاء اآلية أيضا وليس يف اآلية قضاء واحتج العلماء باآلية وإن ك
  وكان بعضهم يقول ليست مبنسوخة والصحيح أهنا منسوخة واآلية الثامنة ناسخة بإمجاع 

  باب ذكر اآلية الثامنة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم 

هى ناسخة لفعلهم الذي  قال أبو العالية وعطاء هى ناسخة لقوله كما كتب على الذين من قبلكم وقال غريمها
  كانوا عليه 

حدثنا أبو جعفر وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أمحد بن عبد امللك قال حدثنا 
زهري قال حدثنا أبو إسحاق عن الرباء أن الرجل منهم كان إذا نام قبل أن يتعشى يف رمضان مل حيل له أن يأكل ليلته 

  زلت وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ومن الغد حىت ن

نزلت يف أيب قيس وهو ابن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد املغرب فقال هل عندكم من شيء فقالت له امرأته ال تنم 
ارتفاع النهار حىت أخرج فألتمس لك شيئا فلما رجعت وجدته نائما فقالت لك اخليبة فبات فأصبح صائما إىل 

  فغشي عليه فنزلت وكلوا واشربوا 
وقال كعب بن مالك كان الناس يف شهر رمضان إذا نام أحدهم بعد املساء حرم عليه الطعام والشراب والنساء 

فسمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عند النيب ليلة فأتى منزله فأراد امرأته فقالت إين قد منت فقال ما منت فوقع 
ع كعب بن مالك مثل ذلك فأتى عمر رضي اهللا عنه النيب فأخربه فنزلت علم اهللا أنكم كنتم ختتانون عليها وصن

  أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاألن باشروهن 
  فاتفقت األقوال أهنا ناسخة إما بفعلهم وإما باآلية وذلك غري متناقض 

لضحاك كانوا جيامعون وهم معتكفون يف املساجد ويف هذه اآلية وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد وقال ا
  فنزلت يعين هذه اآلية 

وقال جماهد كانت األنصار جتامع يعين يف االعتكاف قال الشافعي رمحه اهللا فدل أن املباشرة قبل نزول اآلية كانت 
  مباحة يف االعتكاف حىت نسخ بالنهي عنه واهللا أعلم 

  حيح أهنا ال نسخ فيها واختالف العلماء يف اآلية التاسعة والص

  باب ذكر اآلية التاسعة من هذه السورة 
قال اهللا جل وعز وقولوا للناس حسنا قال سعيد عن قتادة نسختها آية السيف وقال عطاء قولوا للناس كلهم حسنا 

  وقال سفيان قولوا للناس حسنا مروهم باملعروف واهنوهم عن املنكر 
ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض من اهللا تعاىل كما قال جل وعز  قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل فيها



ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر فجميع املنكر النهي عنه فرض واألمر 
  باملعروف من الفرائض فرض 

أو ليعمنكم اهللا منه بعذاب فصح أن اآلية غري وعن النيب لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأطرن عليه أطرا 
منسوخة وأن معىن وقولوا للناس حسنا ادعوهم إىل اهللا عز و جل كما قال جل ثناؤه ادع إىل سبيل ربك باحلكمة 

  واملوعظة احلسنة والبني يف اآلية العاشرة أهنا منسوخة 

  باب ذكر اآلية العاشرة من هذه السورة 
  ا الذين ءامنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا قال اهللا عز و جل يا أيه

قريء على عبد اهللا بن الصقر بن نصر عن زياد بن أيوب عن هشيم قال حدثنا عبد امللك عن عطاء يأيها الذين 
  ءامنوا ال تقولوا راعنا قال كانت لغة األنصار يف اجلاهلية فنزلت هذه اآلية 

  حا قوله وكان السبب يف ذلك قال أبوجعفر فنسخ هذا ما كان مبا

أن اليهود كانت هذه الكلمة فيهم سبا فنسخها اهللا جل وعز من كالم املسلمني لئال جتد بذلك اليهود سببا اىل سب 
  النيب 

  قال جماهد راعنا خالفا وهذا ما ال يعرف يف اللغة 
  ومعىن راعنا عند العرب فرغ لنا مسعك وتفهم عنا ومنه أرعين مسعك 

عفر ولراعنا موضع أخر يكون من الرعية وهى الرقبة وأما قراءة احلسن راعنا بالتنوين فشاذة وحمظور على قال أبوج
  املسلمني أن يقرءوا بالشواذ أو أن خيرجوا عما قامت به احلجة مما أدته اجلماعة 

  والبني يف اآلية احلادية عشر أنه قد نسخ منها 

   باب ذكر اآلية احلادية عشر من هذه السورة
قال اهللا عز و جل ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما 

  تبني هلم احلق فأعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره 
حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا حسني قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن 

  عفوا وأصفحوا قال هى منسوخة نسختها قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم األخر السدي فا
قال أبو جعفر وإمنا قلنا إن البني أن منها منسوخا وهو فاعفوا واصفحوا ألن املؤمنني كانوا مبكة يؤذون ويضربون 

 بأمره فأتى اهللا عز و جل بأمره فيتفلتون على قتال املشركني فحظر عليهم وأمروا بالعفو والصفح حىت يأيت اهللا
  ونسخ ذلك 

  والبني يف اآلية الثانية عشر أهنا غري منسوخة 

  باب ذكر اآلية الثانية عشر من هذه السورة 
  قال اهللا جل وعز وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين 

  شركني كافة كما يقاتلونكم كافة قال ابن زيد هى منسوخة نسخها وقاتلوا امل
وعن ابن عباس أهنا حمكمة روى عنه ابن أيب طلحة وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب 
املعتدين قال ال تقتلوا النساء والصبيان وال الشيخ الكبري وال من ألقى إليكم السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقد 



  اعتدى 
  بو جعفر وهذا أصح القولني من السنة والنظر قال أ

فأما السنة فحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا 
رأى يف بعض مغازيه إمرأة مقتولة فكره ذلك وهنى عن قتل النساء والصبيان وهكذا يروي أن عمر بن عبدالعزيز 

  تب ال تقتلوا النساء والصبيان والرهبان يف دار احلرب فتعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين رمحه اهللا ك

قال أبو جعفر والدليل على هذا من اللغة أن فاعل يكون من اثنني فإمنا هو من أنك تقاتله ويقاتلك فهذا ال يكون يف 
جزية لقول اهللا عز و جل قاتلوا الذين ال  النساء وال الصبيان وهلذا قال من قال من الفقهاء ال يؤخذ من الرهبان

يؤمنون باهللا وال باليوم األخر إىل حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون وليس الرهبان ممن يقاتل فصار املعىن 
فقاتلوا يف طريق اهللا وأمره الذين يقاتلونكم وال تعتدوا فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ومن أعطى اجلزية فصح 

  ية غري منسوخة وقد تكلم العلماء يف اآلية الثالثة عشر أن اآل

  باب ذكر اآلية الثالثة عشر من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلةهم كذلك جزاء الكافرين 

  هذه اآلية من أصعب ما يف الناسخ واملنسوخ 
  علماء أهنا غري منسوخة واحتجوا هبا وبأشياء من السنن فزعم مجاعة من ال

  وزعم مجاعة أهنا منسوخة واحتجوا بآيات غريها وبأحاديث من السنن 
فممن قال إهنا غري منسوخة جماهد روى عنه ابن ايب جنيح أنه قال فإن قاتلوكم يف احلرم فاقتلوهم ال حيل ألحد أن 

  عدا عليك فقاتلك فقاتله  يقاتل أحدا يف احلرم إال أن يقاتله فإن
وهذا قول طاووس واالحتجاج هلما بظاهر اآلية ومن احلديث مبا حدثناه أمحد بن شعيب قال أخربنا حممد بن رافع 

  قال حدثنا 

حيىي بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن جماهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول اهللا يوم فتح مكة 
  اهللا عز و جل مل حيل فيه القتال ألحد قبلي وأحل يل ساعة وهو حرام حبرمة اهللا عز و جل إن هذا البلد حرام حرمه 

قال أبو جعفر وأما من قال إهنا منسوخة فمنهم قتادة كما قريء على عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم عن أيب 
  األزهر قال حدثنا 

يقاتلونكم فيه فكان هذا كذا حىت نسخ فأنزل اهللا  روح عن سعيد عن قتادة وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت
عز و جل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة أى شرك ويكون الدين هللا أى أن ال إله اهللا عليها قاتل رسول اهللا وإليها دعا 

  فإن انتهوا فال عدوان اال على الظاملني 
   من أىب أن يقول ال إله إال اهللا أن يقاتل حىت يقول ال إله إال اهللا

قال أبو جعفر وأكثر أهل النظر على هذا القول أن اآلية منسوخة وأن املشركني يقاتلون يف احلرم وغريه بالقرآن 
  والسنة قال اهللا عز و جل فأقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

  وبراءة نزلت بعد سورة البقرة بسنني وقال عز و جل وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة 
لسنة فحدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس أن رسول اهللا دخل وأما ا



  مكة وعليه املغفر فقيل إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه 
  وقريء علي حممد بن جعفر بن أعني عن احلسن بن بشر بن سامل 

ادة عن أنس قال آمن رسول اهللا أهل مكة يوم الفتح إال أربعة من الكويف قال حدثنا احلكم بن عبد امللك عن قت
الناس عبد العزى بن خطل ومقيس بن صبابة الكناين وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وأم سارة فأما ابن خطل فقتل 

  وهو متعلق بأستار الكعبة وذكر احلديث 
  لوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وقرأ أكثر الكوفيني وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقات

قال أبو جعفر وهذه قراءة بينة البعد وقد زعم قوم أنه ال جتوز القراءة هبا ألن اهللا عز و جل مل يفرض على أحد من 
  املسلمني أن ال يقتل املشركني حىت يقتلوا املسلمني 

  وقال األعمش العرب تقول قتلناهم أى قتلنا منهم 
  املطالبة فيه قائمة غري أنه قد قرأ به مجاعة واهللا أعلم مبخرج قرآئتهم  قال أبو جعفر وهذا أيضا

  قد تنازع العلماء أيضا يف اآلية الرابعة عشر 

  باب ذكر اآلية الرابعة عشر من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى 

  عليكم 
قال أبو جعفر حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال حدثنا عبد اهللا بن أيوب وعبد اهللا بن حيىي قاال حدثنا حجاج عن 
ابن جريح قال قلت لعطاء قول اهللا عز و جل الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص قال هذا يوم احلديبية 

فدخل يف السنة اليت بعدها معتمرا مكة فعمرة يف الشهر احلرام  صدوا رسول اهللا عن البيت احلرام وكان معتمرا
  بعمرة يف الشهر احلرام 

  وقال جماهد فجرت قريش بردها رسول اهللا حمرما يف ذي القعدة فاعتمر يف السنة الثانية يف ذي القعدة 
القعدة بال اختالف ومسي ذو قال أبو جعفر التقدير عمرة الشهر احلرام بعمرة الشهر احلرام والشهر احلرام ههنا ذو 

  القعدة ألهنم كانوا يقعدون فيه عن القتال 

وكان النيب اعتمر يف ذي القعدة من سنة ست من اهلجرة فمنعوه من مكة قال ابن عباس فرجعه اهللا يف السنة 
  األخرى فأقصه منهم واحلرمات قصاص 

جل قد اطلق للمسلمني إذا اعتدى عليهم  وروى عن ابن عباس أنه قال واحلرمات قصاص منسوخة كان اهللا عز و
أحد أن يقتصوا منه فنسخ اهللا عز و جل ذلك وصريه إىل السلطان فال جيوز ألحد أن يقتص من أحد إال بأمر 

  السلطان وال أن يقطع يد سارق وال غري ذلك 
  إعتدى عليكم  وأما جماهد فذهب إىل أن املعىن فمن إعتدى عليكم فيه أى يف احلرم فأعتدوا عليه مبثل ما

قال أبو جعفر والذي قاله جماهد أشبه بسياق الكالم ألن قبلة ذكر احلرم وهو متصل به إال أنه منسوخ عند أكثر 
  العلماء 

وقد أمجع املسلمون أن املشركني أو اخلوارج لو غلبوا على احلرم لقوتلوا حىت خيرجوا منه فإن قيل فما معىن احلديث 



رمة اهللا عز و جل فاجلواب أن النيب دخلها غري حمرم يوم الفتح وال حيل هذا ألحد أحلت يل ساعة وهي حرام حب
  بعده إذا مل يكن من أهل احلرم 

  فأما واحلرمات قصاص فإمنا مجع واهللا أعلم ألنه أريد به حرمة اإلحرام وحرمة الشهر احلرام وحرمة البلد احلرام 
  اعتداء وإمنا االعتداء األول ففيه جوابان  وأما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فسمي الثاين

  أحدمها أنه جماز على ازدواج الكالم مسي الثاين باسم األول مثل وجزاؤا سيئة سيئة مثلها 
  واجلواب اآلخر أنه حقيقة يكون من الشد والوثوب أي من شد عليكم ووثب بالظلم فشدوا عليه وثبوا باحلق 

  بأجوبة خمتلفة يف اآلية اخلامسة عشر  وقد تكلم العلماء من الصحابة وغريهم

  باب ذكر اآلية اخلامسة عشر من هذه السورة 
  قال اهللا جل وعز كتب عليكم القتال وهو كره لكم 

  فقال قوم هي ناسخة حلظر القتال عليهم وملا أمروا به من الصفح والعفو مبكة 
افا وثقاال والناسخة وما كان املؤمنون لينفروا وقال قوم هي منسوخة وكذا قالوا يف قوله اهللا عز و جل انفروا خف

  كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة 
  وقال قوم هي على الندب ال على الوجوب وقال قوم هي واجبة واجلهاد فرض 

  وقال عطاء هي فرض إال أهنا على غرينا يعين أن الذي خوطب هبا الصحابة 
  قال أبو جعفر فهذه مخسة أقوال 

  ل األول وهو أهنا ناسخة فبني صحيح فأما القو

وأما قول من قال إهنا منسوخة فال يصح ألنه ليس يف قوله عز و جل وما كان املؤمنون لينفروا كافة نسخ لفرض 
  القتال 

وأما قول من قال هى على الندب فغري صحيح ألن األمر إذا وقع بشيء مل حيمل على غري الواجب إال بتوقيف من 
  قاطع  الرسول أو بدليل

وأما قول عطاء إهنا فرض ولكن فرض على الصحابة فقول مرغوب عنه وقد رده العلماء حىت قال الشافعي رمحه 
اهللا يف إلزامه من قال وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصلوة إن هذا للنيب خاصة وال تصلي صالة اخلوف بعده فعارضه 

   بقوله جل وعز خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا
فقول عطاء أسهل ردا من قول من قال هي على الندب ألن الذي قال هي على الندب قال هي مثل قوله جل وعز 

  كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت 
  قال أبو جعفر وهذا ليس على الندب وقد بيناه فيما تقدم 

مر وقول الفقهاء الذين تدور وأما قول من قال إن اجلهاد فرض باآلية فقوله صحيح وهو قول حذيفة وعبداهللا بن ع
  عليهم الفتيا إال أنه 

فرض حيمله بعض الناس عن بعض فإن احتيج إيل اجلماعة نفروا فرضا واجبا ألن نظري كتب عليكم القتال كتب 
  عليكم الصيام 

هم قال حذيفة اإلسالم مثانية أسهم اإلسالم سهم والصالة سهم والزكاة سهم والصيام سهم واحلج سهم واجلهاد س



واألمر باملعروف سهم والنهي عن املنكر سهم ونظري اجلهاد يف أنه فرض يقوم به بعض املسلمني عن بعض الصالة 
  على املسلمني إذا ماتوا ومواراهتم قال أبو عبيد وعيادة املريض ورد السالم وتشميت العاطس 

  ة الثوري وأما قول من قال اجلهاد نافلة فيحتج بأشياء وهو قول ابن عمر وابن شربم
ومن حجتهم قول النيب رواه ابن عمر بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد عبده ورسوله 

  والصالة والصيام والزكاة وحج البيت 
قال أبو جعفر وهذا ال حجة فيه ألنه قد روي عن ابن عمر أنه قال استنبطت هذا ومل يرفعه ولو كان رفعه صحيحا 

ه أيضا حجة ألنه جيوز أن يترك ذكر اجلهاد ههنا ألنه مذكور يف القرآن أو ألن بعض الناس حيمله عن ملا كانت في
  بعض فقد صح فرض اجلهاد بنص القرآن وسنة رسول اهللا 

كما روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة فسره العلماء أنه يف 
  ذلك أحاديث كثرية كرهنا أن نطول الكتاب هبا ألن فيما تقدم كفاية  الغزو ويف

  والصحيح يف اآلية السادسة عشر أهنا منسوخة 

  باب ذكر اآلية السادسة عشر من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري 

قتال املشركني يف األشهر احلرم مباح غري عطاء فإنه قال اآلية حمكمة أمجع العلماء على أن هذه اآلية منسوخة فإن 
وال جيوز القتال يف األشهر احلرم وحيتج له مبا حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا أمحد يعين ابن عبد اهللا بن يونس 

  قال حدثنا ليث عن أيب 

  أن يغزى أو يغزو فإذا حضر ذلك أقام حىت ينسلخ  الزبري عن جابر قال كان رسول اهللا ال يقاتل يف الشهر احلرام إال
قال أبو جعفر وهذا احلديث جيوز أن يكون قبل نسخ اآلية وابن عباس وسعيد بن املسيب وسليمان بن بشار وقتادة 

  واألوزاعي على أن اآلية منسوخة 
قال حدثنا جويرب عن  فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان

الضحاك عن ابن عباس قال وقوله يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه أي يف الشهر احلرام قل قتال فيه كبري أي 
  عظيم فكان القتال فيه 

حمظورا حىت نسخته آية السيف يف براءة فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فأبيحوا القتال يف األشهر احلرم ويف 
  غريها 

ا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبداهللا قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة وحدثن
يف قوله عز و جل يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري فكان كذلك حىت نسخ هاتان اآليتان يف 

وهم مث قال جل وعز وقاتلوا املشركني كافة كما براءة فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمت
  يقاتلونكم كافة 

واألشهر احلرم عهد كان بني رسول اهللا وبني مشركي قريش انسالخ أربعة أشهر بعد يوم النحر ملن كان له عهد 
شركني يف ومن مل يكن له عهد فإىل انسالخ احملرم فأمر اهللا جل وعز نبيه إذا انسلخت األشهر األربعة أن يقاتل امل

  احملرم وغريه حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 



  قال أبو جعفر هذه األشهر اليت ذكرها قتادة وقال هي احلرم هي أشهر السياحة فسماها حرما ألنه حظر القتال فيها 
يقول أوهلا ذو القعدة وذو احلجة فاما األشهر احلرم فهي أربعة والعلماء خيتلفون يف اللفظ هبا فمن أهل املدينة من 

واحملرم ورجب ومنهم من يبدأ برجب وأهل الكوفة يقولون أوهلا احملرم ورجب وذو القعدة وذو احلجة وينكرون ما 
قال أهل املدينة وقالوا قولنا أوىل لتكون من سنة واحدة ومن قال من املدنيني أوهلا رجب احتج بأن النيب قدم املدينة 

  ول فوجب أن يكون أوهلا رجبا على هذا يف شهر ربيع األ

  قال أبو جعفر واألمر يف هذا كله سهل ألن الواو التدل على أن الثاين بعد األول عند أحد من النحويني علمته 
فإذا كان األمر على هذا فاألوىل أن يؤتى باألشهر احلرم على ما لفظ به رسول اهللا وأدى عنه باألسانيد الصحاح 

  ني األول وهو قول املدني
روى أبو بكرة وغريه أن النيب خطب فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض فالسنة اثنا 

  عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني مجادي وشعبان 
هر احلرام قتال فيه منسوخ مبا ذكرناه من نص قال أبو جعفر وقد قامت احلجة بأن قوله جل وعز يسئلونك عن الش

القرآن وقول العلماء وأيضا فإن النقل يبني ذلك ألنه نقل إلينا أن هذه اآلية نزلت يف مجادي اآلخرة أو يف رجب يف 
  السنة الثانية من هجرة رسول اهللا إىل املدينة وقد قاتل رسول اهللا هوازن حبنني وثقيفا بالطائف يف شوال 

  دة من األشهر احلرم وذلك يف سنة مثان من اهلجرة وذي القع
قال أبو جعفر فهذا ما يف القتال واجلهاد من الناسخ واملنسوخ يف هذه السورة جمموعا بعضه إىل بعض مث نرجع إىل 

  ما فيها من ذكر احلج يف اآلية السابعة عشر 

  باب ذكر اآلية السابعة عشر من هذه السورة 
  احلج والعمرة هللا اآلية  قال اهللا جل وعز وأمتوا

  وقد صح عن رسول اهللا أنه أمر أصحابه بعد أن أحرموا باحلج فنسخوه وجعلوه عمرة 
  واختلف العلماء يف نسخ أصحاب رسول اهللا احلج بعد أن أهلوا به إىل العمرة فقالوا فيه أربعة أقوال 

وأمتوا احلج والعمرة هللا إمتامهما أن ال فمنهم من قال إنه منسوخ كما روى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال يف 
يفسخا وقد قيل يف إمتامهما غري هذا كما قرئ على عبداهللا بن أمحد بن عبد السالم عن أيب األزهر قال أخربنا روح 

  قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

  ج والعمرة هللا قال أن حترم من دويرة أهلك عنه يف قول اهللا جل وعز وأمتوا احل
  وقال سفيان الثوري إمتام احلج والعمرة أن خترج قاصدا هلما ال لتجارة 

  وقيل إمتامهما أن تكون النفقة حالال 
  وقال جماهد وإبراهيم إمتامهما أن يفعل فيهما كل ما أمرت به هذا قول جامع 

منسوخ ملا فعله اخللفاء الراشدون املهديون أبوبكر وعمر وعثمان وذهب أبو عبيد إىل أن فسخ احلج إىل العمرة 
  وعلي رضي اهللا عنهم ألهنم مل يفسخوا حجهم ومل حيلوا إىل يوم النحر فهذا قول يف فسخ احلج أنه منسوخ 

م والقول الثاين أن فسخ احلج إمنا كان لعلة وذلك أهنم كانوا ال يرون العمرة يف أشهر احلج ويرون أن ذلك عظي
فأمرهم رسول اهللا بفسخ احلج وحتويله إىل العمرة ليعلموا أن العمرة يف أشهر احلج جائزة والدليل على أهنم كانوا 



يتحينون العمرة يف أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة يف قول ابن عمر ويف قول ابن عباس شوال وذو 
  القعدة وعشر من ذي احلجة 
ب تقول جئتك رجبا ويوم اجلمعة وإمنا جاء يف بعضه فذو احلجة شهر احلج ألن احلج والقوالن صحيحان ألن العر

  فيه 

وذلك أن أمحد بن شعيب حدثنا قال أخربنا عبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهب 
رة يف أشهر احلج من أفجر بن خالد قال حدثنا عبد اهللا بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العم

فجور يف األرض وجيعلون احملرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الوبر وانسلخ صفر أو قال ودخل صفر حلت 
العمرة ملن اعتمر فقدم رسول اهللا وأصحابه رضي اهللا عنهم صبيحة رابعة مهلني باحلج فأمرهم رسول اهللا أن جيعلوها 

  يا رسول اهللا أى احلل حنل قال احلل كله  عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا
  قال أبو جعفر فهذان قوالن 

  والقول الثالث أن ابن عباس كان يرى الفسخ جائزا ويقول من حج فطاف بالبيت فقد حل ال اختالف يف ذلك عنه 

بأهنم إذا طافوا قال ابن أيب مليكة قال له عروه يا ابن عباس أضللت الناس قال له مب ذلك يا عرية قال تفيت الناس 
بالبيت حلوا وقد حج أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما فلم حيال إىل يوم النحر فقال له ابن عباس قال اهللا عز و جل 
  مث حملها إىل البيت العتيق فأقول لك قال اهللا عز و جل مث تقول يل قال أبو بكر وعمر وقد أمر رسول اهللا بالفسخ 

  به ابن عباس كما انفرد بأشياء غريه قال أبو جعفر وهذا القول إنفرد 
فأما قوله مث حملها إىل البيت العتيق فليس فيه حجة ألن الضمري للبدن وليست للناس وحمل الناس يوم النحر على 

  قول اجلماعة وهلذا مسي يوم احلج األكرب وذلك صحيح عن النيب 

عن ابن عباس أنه يوم عرفات فهذه ثالثة  وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعن ابن عباس وإن كان قد روى
  أقوال يف فسخ احلج 

والقول الرابع أصحها للتوقيف من رسول اهللا وهو أنه خمصوص كما حدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا إسحاق بن 
 إبراهيم عن عبد العزيز بن ربيعة عن أيب عبد الرمحن عن احلارث عن بالل عن أبيه قال قلنا يا رسول اهللا أفسخ

  احلج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة 
  قال أبو ذر كان فسخ احلج لنا رخصة 

قال أبو جعفر فإن احتج حمتج بقول النيب يف غري هذا احلديث ذلك ألبد األبد فال حجة له فيه ألنه يعين بذلك جواز 
  العمرة يف أشهر احلج 

تيت مبن فعلها عاقبته وكذا املتعة األخرى فإحدامها املتعة احملرمة وأما حديث عمر رضي اهللا عنه أنه قال يف املتعة إن أ
  بالنساء اليت هي مبنزلة الزنا واألخرى فسخ احلج فال ينبغي ألحد أن يتأول عليه أهنا املتعة 

  يف اشهر احلج ألن اهللا عز و جل قد أباحها بقوله عز و جل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي 
تلف العلماء يف العمرة فقال بعضهم هي واجبة بفرض اهللا عز و جل وقال بعضهم هي واجبة بسنة رسول اهللا واخ

  وقال بعضهم ليست واجبة ولكنها سنة 
فممن يروى عنه أنه قال أهنا واجبة عمر رضي اهللا عنه وابن عمر وابن عباس وهو قول الثوري والشافعي رمحة اهللا 



  عليهما 
ا امحد بن شعيب قال أخربنا حممد بن عبد األعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال مسعت فأما السنة فحدثن

النعمان بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس حيدث عن أيب رزين أنه قال يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع 
  احلج وال العمرة وال الظعن قال حج عن أبيك واعتمر 

اهر قول اهللا عز و جل وهللا على الناس حج البيت واحلج القصد فهو يقع للحج والعمرة واحتج قوم يف وجوهبا بظ
وقال عز و جل يوم احلج األكرب واحلج األصغر العمرة إال أن أهل اللغة يقولون اشتقاق العمرة من غري إشتقاق 

بن عباس ال يرى العمرة زيارة احلج ألن العرب تقول اعتمرت فالنا أي زرته مبعىن العمرة زيارة البيت وهلذا كان ا
  ألهل مكة ألهنم هبا فال معىن لزيارهتم إياها واحلج يف اللغة القصد 

  وممن قال العمرة غري واجبة جابر بن عبد اهللا وسعيد بن املسيب وهو قول مالك رمحه اهللا وأىب حنيفة 
يل يارسول اهللا العمرة واجبة قال ال وقال من احتج هلم روى احلجاج بن أرطأة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال ق

  وأن تعتمروا خري لكم 
قال أبو جعفر وهذا ال حجة فيه ألن احلجاج بن أرطاة يدلس عن من لقيه وعن من مل يلقه فال يقوم حلديثه حجة إال 

  تفاق أن يقول حدثنا أو أخربنا أو مسعت ولكن احلجة يف ذلك قول من قال الفرائض ال تقع باختالف وامنا تقع با

  ومما يدخل يف هذا الباب االشتراط يف احلج وهو أن يقول إذا لىب باحلج إن حبسين حابس فمحلي حيث حبسين 
فممن قال باالشتراط باحلج عمر وعلي رضي اهللا عنهما وابن مسعود ومعاذ وسعيد بن جبري وعطاء واحلسن وقتادة 

  يه وقول الشافعي رمحه اهللا بالعراق مث تركه مبصر وابن سريين وهو قول أمحد بن حممد بن حنبل وإسحق بن راهو
  وممن مل يقل به مالك والشافعي مبصر وأبو حنيفة رمحهم اهللا 

وحجة الذين قالوا به ما حدثناه أمحد بن شعيب قال أخربنا إسحق بن إبراهيم قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا 
عن ابيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا دخل  معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة

على ضباعة فقالت يا رسول اهللا إين أريد احلج وأنا شاكية فقال حجي واشترطي أن حملي حيث حتبسين قال إسحق 
  قلت لعبد الرزاق الزهري وهشام قاال عن 

  ال أدري من أيهما ذلك عائشة قال نعم كالمها قال أمحد بن شعيب مل يصله إال عبد الرزاق عن معمر ف
قال وحدثنا أمحد بن شعيب قال أخربين عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحق قال حدثنا ابن جريج قال 
أخربين أبو الزبري أنه مسع طاووسا وعكرمة خيربان عن ابن عباس قال جاءت ضباعة ابنة الزبري إىل رسول اهللا فقالت 

  ج فكيف تأمرين أن أصنع قال أهلي واشترطي أن حملي حيث حبستين إين امرأة ثقيلة وأنا أريد احل
قال أبو جعفر أهلي معناه ليب وأصله من رفع الصوت ومنه استهل املولود ومنه ما أهل به لغري اهللا فقد صح عن 

هري عن النيب االشتراط يف احلج فقال هبذا من ذكرناه واتبعوا ما جاء عن الرسول فكرهه قوم واحتجوا حبديث الز
  سامل عن أبيه أنه كره االشتراط يف احلج وقال أما حسبكم سنة نبيكم إنه مل يشترط 

واحتج بعض من كرهه بأن النيب إمنا قال هلا واشترطي أن حملي حيث حبستين ومل يقل هلا إنه ليس عليك حج إن 
  أحضرت 



  دي قال أبو جعفر ويف اآلية فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهل
فكان هذا ناسخا ملا كانوا يعتقدونه من أن العمرة ال جتوز يف أشهر احلج فجازت يف أشهر احلج وجاز القرآن ومل 
يكونوا يستعملونه مث اختلف العلماء يف حجة الوداع فقال قوم إن رسول اهللا أفرد احلج فيها وقال قوم بل متتع 

  والعمرة بالعمرة إىل احلج وقال قوم بل قرن ومجع بني احلج 
قال أبو جعفر وكل هذا مروي بأسانيد صحاح حىت طعن بعض أهل األهواء وبعض امللحدين يف هذا وقالوا هذه 

احلجة اليت حجها رسول اهللا أمجع ما كان أصحابه فقد اختلفتم فيها وهى أصل من أصول الدين فكيف نقبل منكم 
  ما رويتموه من أخبار اآلحاد 
  ما أن يكون الطاعن به جاهال باللغة اليت خوطب هبا القوم وإما أن يكون جائرا عن احلق وهذا الطعن من أحد اثنني إ

  قال أبو جعفر وسنذكر أصح ما روي من االختالف يف هذا ونبني أنه غري متضاد 
ا وقد قال الشافعي رمحه اهللا هذا من أيسر ما اختلفوا فيه وإن كان قبيحا وهذا كالم صحيح ألن املسلمني قد أمجعو

  أنه جيوز اإلفراد والتمتع والقران وإن كان بعضهم قد اختار بعض هذا 
  كما قريء على أمحد بن حممد بن خالد الرباثي عن خلف بن 

هشام املقريء قال مسعت مالك بن أنس رمحه اهللا يف اإلفراد باحلج أنه أحب إليه من التمتع والقران قال وليس على 
  املفرد هدي 

عبد اهللا بن عون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي قال الرباثي وحدثنا 
  اهللا عنها أن رسول اهللا أفرد احلج فهذا إسناد مستقيم ال مطعن فيه 

  واحلجة ملن اختار اإلفراد أن املفرد اكثر تعبا من املتمتع إلقامته على اإلحرام فرأى أن ذلك أعظم لثوابه 
 إتفاق األحاديث أن رسول اهللا ملا أمر بالتمتع والقرآن جاز أن يقال متتع رسول اهللا وقرن كما قال جل واحلجة يف

  وعز ونادى فرعون يف قومه 
  وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رمجنا ورجم رسول اهللا وإمنا أمرنا بالرجم 

نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا قطع يف  وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن
  جمن قيمته ثالثة دراهم وإمنا أمر من قطع فلما كان رسول اهللا قد أمر بالتمتع والقران جاز هذا 

ومن الدليل على أمره بذلك أن أمحد بن شعيب حدثنا قال أخربنا حيىي بن حبيب بن عريب قال حدثنا محاد عن هشام 
ي اهللا عنها قالت خرجنا مع رسول اهللا موافني هلالل ذي احلجة فقال من شاء منكم بن عروة عن أبيه عن عائشة رض

  أن يهل حبجة فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة 
  قال أبو جعفر هذا احتاج ملن رأى إفراد احلج وسنذكر غريه فأما التمتع بالعمرة إىل احلج فهذا موضع ذكره 

  ج عن حيىي بن عبداهللا بن قريء على أمحد بن حممد بن احلجا

بكر عن الليث بن سعد قال حدثين عقيل عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال متتع 
رسول اهللا بالعمرة إىل احلج وأهدى فساق اهلدي من ذي احلليفة وبدأ فأهل بالعمرة مث أهل باحلج ومتتع الناس مع 

  وساق احلديث  رسول اهللا بالعمرة اىل احلج
قال الزهري وأخربين عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا يف متتعه بالعمرة إىل احلج مثل الذي أخربين 



  سامل عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا 
قال أبو جعفر فإن قال قائل هذا متناقض رويتم عن القاسم عن عائشة أن رسول اهللا أفرد احلج ورويتم ههنا عن 

زهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها التمتع قيل له احلديثان متفقان وذلك بني أال ترى أن يف هذا احلديث ال
  نصا وبدأ رسول اهللا فأهل بالعمرة مث أهل باحلج أفال ترى احلج مفردا من العمرة فهذا بني جدا 

ن عن قيس بن مسلم عن طارق بن وحدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا حممد بن املثىن عن عبد الرمحن عن سفيا
شهاب عن أيب موسى قال قدمت على رسول اهللا وهو بالبطحاء فقال مب أهللت فقلت بإهالل النيب قال هل سقت 
من هدى قلت ال قال طفت بالبيت وبالصفا واملروة وحل فطفت بالبيت وبالصفا واملروة مث أتيت امرأة من قومي 

لناس بذلك يف إمارة أيب بكر وإمارة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما فإين فمشطتين وغسلت رأسي ومل أزل أفيت ا
لقائم باملوسم إذا أتاين رجل فقال إنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك فقلت يا أيها الناس من أفتيناه 

ت يف النسك قال أن نأخذ بشيء فليتئد فإن أمري املؤمنني قادم فأمتوا به فلما قدم قلت يا أمري املؤمنني ما أحدث
  بكتاب اهللا تعاىل فقد قال اهللا عز 

  وجل وأمتوا احلج والعمرة هللا وأن نأخذ بسنة نبينا حممد فإنه مل حيل حىت حنر اهلدى 
قال أبو جعفر قوله فليتئد معناه فليتلبث مشتق من التؤدة وقوله مل حيل أي مل حيل من إحرامه أي مل يستحل لبس 

  ا أشبههما الثياب والطيب وم
ويف هذا احلديث من رسول اهللا أمر أيب موسى بالتمتع وفيه أن أبا موسى توقف عن الفتيا بالتمتع وقد أمر به رسول 

اهللا إىل أن واىف عمر رضي اهللا عنه فلما واىف عمر رضي اهللا عنه منع من التمتع فلم يرده أبو موسى ألن النيب قد 
  لمني إذا اختار قوال جيوز وجيوز غريه وجب أن ال خيالف عليه أجاز غريه فدل هذا على أن إمام املس

ونظري هذا أن رسول اهللا قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فرأى عثمان رضي اهللا عنه أن يزيل منه ستة وأن جيمع 
  الناس على حرف واحد فلم خيالفه أكثر الصحابة حىت قال علي رضي اهللا 

  عنه لو كنت موضعه لفعلت كما فعل 
ويف هذا احلديث أن رسول اهللا قال أليب موسى طف بالبيت وبني الصفا واملروة وحل ومل يقل له احلق وال قصر 

  فدل على أن احللق والتقصري غري واجبني 
  وفيه أهللت بإهالل النيب فدل هذا على أن هذا جائز ملن فعله 

يد حجا وال عمرة مث يوجب بعد ذلك ما شاء وقال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه جائز أن يليب الرجل وال ير
  واستدل قائل هذا على أن النيب لىب مرة باإلفراد ومرة بالتمتع ومرة بالقران حىت نزل عليه القضاء فقرن 

  وقال بعض أهل العلم كان رسول اهللا قارنا وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر واتفقت األحاديث 
ا أن رسول اهللا أهل بعمرة فقال من رآه متتع مث أهل حبجة فقال من رآه قال أبو جعفر ومن أحسن ما قيل يف هذ

  أفرد مث قال لبيك حبجة وعمرة فقال من مسعه قرن فاتفقت األحاديث 
والدليل على هذا أنه مل يرو أحد عن رسول اهللا أنه قال أفردت وال متتعت وصح عنه أنه قال قرنت كما حدثنا أمحد 

  بن شعيب 



ية بن صاحل قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أيب إسحاق عن الرباء قال أخربين معاو
قال كنت مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حني أمره رسول اهللا على اليمن فلما قدم على النيب قال علي أتيت 

اهلدى واقرنت مث أقبل على أصحابه رسول اهللا فقال يل رسول اهللا ماذا صنعت قلت أهلك بإهاللك قال فإين سقت 
  فقال لو استقبلت من أمري كما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكن سقت اهلدى واقرنت 

  وحدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا يعقوب قال حدثنا 

هشيم قال أخربنا محيد قال حدثنا بكر بن عبد اهللا املزين قال مسعت أنس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا يليب 
العمرة واحلج مجيعا فحدثت ذلك ابن عمر فقال ليب باحلج وحده فلقيت أنسا فحدثته فقال ما تعدوننا إال صبيانا ب

  مسعت رسول اهللا يقول لبيك حجة وعمرة معا 
قال أبو جعفر فهذه أحاديث بينة ونزيدك يف ذلك بيانا أن بكر بن سهل حدثنا قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال 

ن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول اهللا ما بال الناس قد حلوا من عمرهتم ومل حتل أخربنا مالك ع
  قال إين لبدت رأسي وسقت هديي فال أحل حىت أحنر وهذا بني أنه كان قارنا ألنه لو كان 

  متمتعا أو مفردا مل ميتنع من حنر اهلدى 
  فهذا ما يف احلج من ناسخ ومنسوخ واحتجاج 

ه ما يف اخلمر من النسخ ونذكر قول من قال إن اآلية اليت يف سورة البقرة ناسخه ملا كان مباحا من ونذكر بعد
  شرب اخلمر وقول من قال إهنا 

منسوخة ونذكر ما هو مبنزلة اخلمر من الشراب وما يدل على ذلك من األحاديث الصحاح عن رسول اهللا وما يدل 
ما أسكر كثريه فقليله حرام وأنه مخر ونذكر الشبهة اليت أدخلها قوم من املعقول ومن االشتقاق واللغة على أن 

  وهذا كله يف اآلية الثامنة عشرة 

  باب ذكر اآلية الثامنة عشر من هذه السورة 
  قال اهللا جل وعز يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما 

  ه اآلية ناسخة ملا كان مباحا من شرب اخلمر قال مجاعة من العلماء هذ
  وقال آخرون هي منسوخة بتحرمي اخلمر يف قوله عز و جل فاجتنبوه 

  قال أبو جعفر وسنذكر حجج اجلميع 
فمن قال إهنا منسوخة احتج بأن املنافع اليت فيها إمنا كانت قبل التحرمي مث نسخت وأزيلت كما حدثنا جعفر بن 

هيم بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا عن حممد بن يزيد عن جويرب عن الضحاك يف جماشع قال حدثنا إبرا
  قوله تعاىل يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس قال املنافع قبل التحرمي 

فوان عن عمر بن وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا حممد بن هارون قال حدثنا ص
عبد الواحد عن عثمان بن عطاء عن أبيه يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس قال نسختها 

يا أيها الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى يعين املساجد مث أنزل ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه 
  سكرا 



يها الذين ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان واحتج ورزقا حسناا مث أنزل يا أ
  من قال إهنا ناسخة باألحاديث املتواترة اليت فيها بيان علة نزول حترمي اخلمر وبغري ذلك 

مقالص قال أبو جعفر فمن احلجج ما قريء على أمحد بن حممد بن احلجاج أن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن 
حدثهم سنة تسع وعشرين ومائتني قال حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة 

  عمرو بن شرحبيل عن عمر أنه قال 

اللهم بني لنا يف اخلمر فنزلت يسألونك عن اخلمر وامليسر فقرئت عليهم فقال اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا فإهنا 
  واملال فنزلت يا أيها الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون تذهب العقل 

وكان منادي رسول اهللا ينادي وقت الصالة ال يقربن الصالة سكران فدعى عمر رضي اهللا عنه فقرئت عليه فقال 
الذين ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا فإهنا تذهب العقل واملال فنزلت يا أيها 

  واألزالم رجس من عمل الشيطان إىل قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي اهللا عنه انتهينا انتهينا 
قال أمحد بن حممد بن احلجاج وحدثنا عمر بن خالد سنة مخس وعشرين قال حدثنا زهري قال حدثنا مساك قال 

  مررت بنفر من املهاجرين  حدثين مصعب بن سعد عن سعد قال

واألنصار فقالوا يل تعال نطعمك ونسقيك مخرا وذلك قبل أن حترم اخلمر قال فأتيتهم يف حش قال واحلش البستان 
فإذا عندهم رأس جزور مشوي وزق مخر فأكلنا وشربنا فذكرت األنصار فقلت املهاجرون خري من األنصار فأخذ 

في فأتيت رسول اهللا فأخربته فنزلت ياأيها الذين ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر رجل منهم أحد حليي الرأس فجرح به أن
  واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

قال أبو جعفر ويف حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس نزل حترمي اخلمر يف حيني من قبائل األنصار ملا مثلوا شج 
لذين ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من بعضهم بعضا ووقعت بينهم الضغائن فنزلت ياأيها ا

  عمل الشيطان إىل منتهون 
  قال أبو جعفر فهذا يبني أن اآلية ناسخة 

ومن احلجة لذلك أيضا أن مجاعة من الفقهاء يقولون حترمي اخلمر بآيتني من القرآن بقوله عز و جل قل فيهما إمث 
   الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث كبري وبقوله عز و جل قل إمنا حرم ريب

  فلما حرم اإلمث وأخرب أن يف اخلمر إمثا وجب أن تكون حمرمة 
  فأما قول من قال إن اخلمر يقال هلا اإلمث فغري معروف من حديث وال لغة 

  والقول األول جائز وأبني منه أهنا حمرمة بقوله عز و جل فاجتنبوه فإذا هنى اهللا عن شيء فهو حمرم 
  ويف األحاديث اليت ذكرناها ما حيتاج إىل تفسري 

فمن ذلك مثلوا معناه سكروا وبعضهم يروي يف حديث سعد ففزر به أنفي أي فلقه وشقه ومنه فزرت الثوب 
  والفزر القطعة من الغنم 

 ويف األحاديث يف سبب نزول حترمي اخلمر أسباب يقول القائل كيف يتفق بعضها مع بعض وعمر رضي اهللا عنه
  يقول شيئا وسعد يقول غريه وابن عباس قد أتى بسوامها 

قال أبو جعفر فاجلواب أن األحاديث متفقة ألن عمر رضي اهللا عنه سأل بيانا شافيا يف حترمي اخلمر ومل يقل نزلت يف 



ذين ذلك وال يف غريه فيجوز أن يكون سؤال عمر رضي اهللا عنه وافق ما كان من سعد بن أيب وقاص ومن احليني الل
  من قبائل األنصار فتتفق األحاديث وال تتضاد 

وفيها من الفقه أن منادي رسول اهللا كان ينادي وقت الصالة ال يقربن الصالة سكران فدل هبذا على أن القول 
ليس كما قال بعض الفقهاء أن السكران الذي ال يعرف السماء من األرض وال الذكر من األنثى وأن رجال لو قال 

  ىل السماء ما هذه فقال األرض مل يكن سكران ألنه قد فهم عنه كالمه له وأشار إ

قال أبو جعفر ولو كان األمر على هذا ملا جاز أن خياطب من ال يعرف الذكر من األنثى وال يفهم الكالم فيقال له 
  ال تقرب الصالة وأنت سكران فتبني هبذا احلديث أن السكران هو الذي أكثر من التخليط 

أمحد بن حممد بن احلجاج أن أمحد بن صاحل سئل عن السكران فقال أنا آخذ فيه مبا رواه ابن جريج عن وقد حكى 
عمرو بن دينار عن يعلى بن منية عن أبيه قال سألت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن حد السكران فقال هو 

  الذي إذا استقرأته سورة مل يقرأها وإذا خلطت ثوبه مع ثياب مل خيرجه 

 احلديث من الفقه أن قوله ال يقربن الصالة سكران قد دل على أن قول اهللا عز و جل ال تقربوا الصالة وأنتم ويف
  سكارى ليس من النوم وأنه من الشرب حني كان مباحا وقد تبني أن اآلية ناسخة ملا ذكرنا 

اخلمر هي اجملتمع عليها وال يدخل فيها وبقي البيان عن اخلمر احملرمة ما هي ألن قوما قد أوقعوا يف هذا شبهة فقالوا 
  ما اختلف فيه وهذا ظلم من القول جيب على قائله أن ال حيرم شيئا اختلف فيه وهذا عظيم من القول 

  واحتج أيضا بأن من قال اخلمر اليت ال اختالف فيها حملها كافر وليس كذا غريها وهذان االحتجاجان أشد ما هلم 
هبا فال حجة فيها لضعف أسانيدها ولتأويلهم إياها على غري حق وقد قال عبد اهللا بن فأما األحاديث اليت جاءوا 

  املبارك ما صح حتليل النبيذ الذي يسكر كثريه على أحد من الصحابة وال التابعني إال عن إبراهيم النخعي 

  ا وسنذكر اآلخر قال أبو جعفر فأما االحتجاجان األوالن اللذان يعتمدون عليهما قد بينا الرد يف أحدمه
فاخلمر احملرمة تنقسم قسمني أحدمها اجملمع عليها وهي عصري العنب إذا رغا وأزبد فهذه اخلمر اليت من أحلها كان 
كافرا واخلمر األخرى اليت من أحلها ليس بكافر فهي اليت جاء هبا التوقيف عن رسول اهللا أهنا اخلمر وعن أصحابه 

  يدفعها إال صاد عن احلق أو جاهل إذ قد صح عنه تسميتها مخرا وحترميها  رضي اهللا عنهم باألسانيد اليت ال
فمن ذلك ما حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال أخربنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أيب 

  سلمه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت سئل رسول اهللا عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام 
  بو جعفر فلو مل يكن يف هذا الباب إال هذا احلديث لكفى لصحة إسناده واستقامة طريقه قال أ

  وقد أمجع اجلميع أن اآلخر ال يسكر إال باألول فقد حرم اجلميع بتوقيف رسول اهللا 

د بن حممد ويف هذا الباب مما ال يدفع ما قريء على أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز عن أيب عبد اهللا أمح
بن حنبل رمحه اهللا قال حدثنا يونس بن حممد قال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال 

  رسول اهللا كل مسكر مخر وكل مسكر حرام قال أبو عبد اهللا هذا إسناد صحيح 
عن نافع عن ابن عمر أن قال أبو عبد اهللا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريح قال أخربين موسى بن عقبة 

  رسول اهللا قال كل مسكر حرام وكل مسكر مخر 



قال أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل وحدثنا ابن يزيد بن هارون قال أخربنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن ابن 
  عمر قال قال رسول اهللا كل مسكر مخر وكل مسكر حرام 

ال حدثنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده قال مسعت رسول قال أبو عبد اهللا وحدثنا حممد بن جعفر ق
اهللا حني وجه أبا موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن فقال أبو موسى يا رسول اهللا إنا بأرض يصنع فيها شراب من 

  العسل يقال له البتع وشراب من شعري يقال له املزر فقال رسول اهللا كل مسكر حرام 
وحدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب قال كل مسكر قال أبو عبد اهللا 

  حرام 

  فهذه األسانيد املتفق على صحتها 
وقريء علي أيب بكر أمحد بن عمرو عن علي بن احلسني الدرمهي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن 

  أن النيب قال ما أسكر كثريه فقليله حرام عقبة عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 
  قال أبو جعفر فهذا حترمي قليل ما أسكر كثريه نصا عن رسول اهللا هبذا اإلسناد املستقيم 

قال أبو بكر أمحد بن عمرو وقد روى التحرمي عائشة رضي اهللا عنها وسعد بن أيب وقاص وجابر وعمر رضي اهللا 
  ي وعبد اهللا بن عمر وأبو هريرة وقرة بن إياس عنهم وابن عباس وأنس وأبو سعيد اخلدر

  وخوات بن جبري والديلم بن اهلوسع وأبو موسى األشعري وبريدة األسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد 
  وإسناد حديث عائشة رضي اهللا عنها وابن عمر وأنس صحيح وسائر األحاديث يؤيد بعضها بعضا 

  ب بن علي بن أيب قال أبو جعفر وقريء على أمحد بن شعي

عبدالرمحن عن هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخربين خالد بن عبد اهللا بن حسني 
عن أيب هريرة قال علمت أن رسول اهللا كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له يف دباء فجئته به فقال ادنه فأدنيته 

  فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر  فإذا هو ينش فقال اضرب هبذا احلائط
قال أبو عبد الرمحن ويف هذا دليل على حترمي املسكر قليله وكثريه ليس كما يقوله املخادعون ألنفسهم بتحرميهم 
آخر الشربة وحتليلهم ما تقدمها الذي سرى يف العروق قبلها قال وال خالف بني أهل العلم أن السكر بكليته ال 

  الشربة اآلخرة دون األوىل والثانية بعدها  حيدث عن

قال أبو عبدالرمحن وأخربنا عبيد اهللا بن سعيد قال حدثنا حيىي عن عبيد اهللا قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
  جده أن النيب قال ما أسكر كثريه فقليله حرام 

غري الثقات فأما إذا رواه الثقات فهو حجة قال أبو عبد الرمحن إمنا يتكلم يف حديث عمرو بن شعيب إذا رواه عنه 
  وعبد اهللا بن عمرو جد عمرو بن شعيب كان يكتب ما مسع من النيب وحديثه من أصح احلديث 

قال أبو عبد الرمحن وأخربنا إسحق بن إبراهيم قال أخربنا أبو عامر والنضر بن مشيل ووهب بن جرير قالوا حدثنا 
احلكم حيدث قال قال ابن عباس من سره أن حيرم إن كان حمرما ما حرم اهللا  شعبة عن سلمة بن كهل قال مسعت أبا

  ورسوله فليحرم النبيذ 



قال أبو عبد الرمحن وأخربنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن جابر أن رجال من 
هم من الذرة يقال له املزر فقال رسول جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول اهللا عن شراب يشربونه بأرض

  اهللا أومسكر هو قال نعم قال رسول اهللا كل مسكر حرام إن اهللا عز و جل عهد ملن 

شرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال قالوا يا رسول اهللا وما طينة اخلبال قال عرق أهل النار أو قالت عصارة 
  أهل النار 

ري العنب من لفظ رسول اهللا وأصحابه رضي اهللا عنهم ومن اللغة ومن وما يبني أن اخلمر يكون من غري عص
  اإلشتقاق 

فأما لفظ رسول اهللا مما ال يدفع إسناده أنه قريء على أمحد بن شعيب عن سويد بن نصر عن ابن املبارك عن 
مسعدة عن سفيان  األوزاعي قال حدثين أبو كثري وامسه يزيد بن عبد الرمحن قال أبو عبد الرمحن وأخربنا محيد بن

وهو ابن حبيب عن األوزاعي قال حدثنا أبو كثري قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا اخلمر من هاتني قال 
سويد يف هاتني الشجرتني النخلة والعنبة فوقفنا رسول اهللا على أن اخلمر من النخلة فخالف ذلك قوم وقالوا ال 

  لوا نقيع التمر والزبيب مخر ألنه مل يطبخ يكون إال من العنبة مث نقضوا قوهلم وقا

وقريء على أمحد بن عمرو وأيب بكر عن علي بن سعيد املسروقي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا 
السري بن إمساعيل عن الشعيب عن النعمان بن بشري عن النيب قال اخلمر من مخسة من احلنطة والشعري والتمر 

  رته فهو مخر والزبيب والعسل وما مخ
وقريء على أمحد بن شعيب عين عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعيب عن 
ابن عمر قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب على منرب املدينة قال أيها الناس أال إنه نزل حترمي اخلمر 

  والعسل واحلنطة والشعري واخلمر ما خامر العقل يوم نزل وهي من مخسة من العنب والتمر 

قال أبو جعفر فهذا توقيف يف اخلمر أهنا من غري عنب وفيه بيان االشتقاق أنه ما خامر العقل مشتق من اخلمر وهو 
كل ما وارى من خنل وغريه فقيل مخر ألهنا تستر العقل ومنه فالن خممور يقال هذا فيما كان من عصري العنب وغريه 

فرق بينهما وما منهما إال ما يريد الشيطان أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء ويصد به عن ذكر اهللا وعن ال 
  الصالة فالقليل من هذا ومن هذا واحد 

  فهذا أصح ما قيل يف اشتقاقها وأجله إسنادا قال عمر رضي اهللا عنه على املنرب حبضرة الصحابة رضي اهللا عنهم 
  ب فروى عنه أنه قال إمنا مسيت اخلمر مخرا ألهنا صعد صفوها ورسب كدرها وأما سعيد بن املسي

  قال أبوجعفر فاشتقاق هذا أيضا على أن الصفو ستر الكدر 
  وقال بعض املتأخرين مسيت مخرا ألهنا ختمر أي تغطى ومسي نبيذا ألنه ينبذ ولو صح هذا لكان النبيذ أيضا خيمر 

بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحق بن عبد اهللا بن ومما يشبه ما تقدم ما حدثناه بكر 
  أيب طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن اجلراح وأبا طلحة 

األنصاري وأيب بن كعب شراب فضيخ ومتر فجاءهم آت فقال إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إىل 
  قمت إىل مهراس لنا فدفعتها بأسفله فكسرهتا تلك اجلرار فاكسرها ف

قال أبو جعفر ففي هذه األحاديث من الفقه تصحيح قول من قال إن ما أسكر كثريه فقليله حرام عن النيب 



والصحابة رضي اهللا عنهم مث كان الصحابة على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
ثريه فقليله حرام مث ابن عمر ملا سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي قال حممد خياطبهم نصا بأن ما أسكر ك

بن سريين إين أهناك عن قليل ما أسكر كثريه وإين أشهد اهللا عز و جل عليك فإن أهل خيرب يشربون شرابا يسمونه 
بون شرابا من العسل كذا وهي اخلمر وإن أهل فدك يشربون شرابا يسمونه كذا وهي اخلمر وإن أهل مصر يشر

  يسمونه البتع وهي اخلمر 
مث عائشة رضي اهللا عنها ملا سئلت عن غري عصري العنب فقالت صدق اهللا ورسوله مسعت رسول اهللا يقول يشرب 

  قوم 

اخلمر يسموهنا بغري أمسائها فلم يزل الذين يروون هذه األحاديث حيملوهنا على هذا عصرا بعد عصر حىت عارض 
  لوا احملرم الشربة اآلخرة اليت تسكر وقالوا قد قالت أهل اللغة اخلبز املشبع واملاء املروي فيها قوم فقا

قال أبو جعفر فإن صح هذا يف اللغة فهو عليهم ال هلم ألنه ال خيلو من إحدى جهتني إما أن يكون معناه للجنس 
  وكثريه ألنه جنس فكذا قليل ما يسكر  كله أي صفة اخلبز أنه يشبع وصفة املاء أنه يروي فيكون هذا لقليل اخلبز

أو يكون اخلبز املشبع فهو ال يشبع إال مبا كان قبله فكذا قليل املسكر وكثريه وإن كانوا قد تأولوه على أن معىن 
املشبع هو اآلخر الذي يشبع وكذا املاء املروي فيقال هلم ما حد ذلك املروي والذي ال يروى فإن قالوا ال حد له 

  ا مرو وإن حدوه قيل هلم ما فهو كله إذ

الربهان على ذلك وهل ميتنع الذي ال يروي مما حددمتوه أن يكون يروي عصفورا وما أشبهه فبطل احلد وصار 
  القليل مما يسكر كثريه داخال يف التحرمي 

  وعارضوا بأن املسكر مبنزلة القاتل ال يسمى مسكرا حىت يسكر كما ال يسمى القاتل قاتال حىت يقتل 
ل أبو جعفر وهذا ال يشبه من هذا شيئا ألن املسكر جنس وليس كذا القاتل ولو كان كما قالوا لوجب أال يسمى قا

  الكثري من املسكر مسكرا حىت يسكر فكان جيب أن حيلوه وهذا خارج عن قول اجلميع 
  وقالوا معىن كل مسكر حرام على القدح الذي يسكر وهذا 

ن كل معناها العموم فالقدح الذي يسكر مسكر واجلنس كله مسكر وقد حرم خطأ من جهة اللغة وكالم العرب أل
رسول اهللا الكل فال جيوز االختصاص إال بتوقيف وإمنا قولنا مسكر يقع للجنس القليل والكثري كما يقال التمر 

لقليل والكثري بالتمر زيادة ما بينهما ربا فدخل يف هذه التمرة والتمرتان والقليل لكثري كما دخل يف كل مسكر ا
وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج الذي حيرم كثريه وحيل قليله وهذا التشبيه البعيد ألن النيب قال ما أسكر كثريه 

فقليله حرام وقال كل مسكر مخر فاملسكر وهو اخلمر هو اجلنس الذي قال اهللا عز و جل فيه إمنا يريد الشيطان أن 
  مر وامليسر وليس هذا يف الدواء والبنج وإمنا هو يف كل شراب فهو هكذا يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخل

  وعارضوا بأن قالوا فليس ما أسكر كثريه مبنزلة اخلمر يف كل أحواله 
قال أبو جعفر وهذه مغالطة ومتويه على السامع ألنه ال جيب من هذا إباحة وقد علمنا أنه ليس من قتل مسلما غري 

فليس جيب إذا مل يكن مبنزلة يف مجيع األحوال ان يكون مباحا كذا من شرب ما أسكر كثرية  نيب مبنزلة من قتل نبيا
وإن مل يكن مبنزلة من شرب عصري العنب الذي قد نش فليس جيب من هذا أن يباح له ما قد شرب ولكنه مبنزلته يف 

  خلمر أنه قد شرب حمرما وشرب مخرا وأنه حيد يف القليل منه كما حيد يف القليل من ا



وهذا قول من ال يدفع قوله منهم عمر وعلي رضي اهللا عنهما ومعىن كل مسكر مخر جيوز أن يكون مبنزلة اخلمر يف 
التحرمي وأن يكون املسكر كله يسمى مخرا كما مساه رسول اهللا ومن ذكرنا من الصحابة والتابعني باألسانيد 

  الصحيحة 
   وقد عارض قوم بعض األسانيد من غري ما ذكرناه

فمن ذلك ما قريء على عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز عن شيبان بن ميمون بن فروخ عن مهدي قال حدثنا أبو 
عثمان األنصاري قال حدثنا القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا كل مسكر حرام وما 

  أسكر الفرق فملء الكف منه حرام 
لراء ال غري وهو ثالث آصوع وكذا فرق الصبح بالفتح وكذا الفرق من الفرع والفرق قال أبو جعفر الفرق بفتح ا

أيضا تباعد ما بني الشيئني فأما الفرق بإسكان الراء ففرق الشعر وكذا الفرق بني احلق والباطل وقريء على أيب 
  القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز عن أيب سعيد األشج عن 

حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال  الوليد بن كثري قال
  رسول اهللا أهناكم عن قليل ما أسكر كثريه 

قال أبو القاسم وحدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل رمحه اهللا حدثنا سليمان بن داود يعين اهلامشي قال حدثنا 
نا داود بن بكر يعين بن أيب الفرات قال حدثنا حممد بن املكندر عن جابر قال قال رسول إمساعيل بن جعفر قال حدث

  اهللا ما أسكر كثريه فقليله حرام 

قال أبو جعفر فمن عجيب ما عارضوا به أن قالوا أبو عثمان األنصاري جمهول واجملهول ال يقوم به حجة قيل هلم 
الربيع بن صبيح وليث بن أيب سليم ومهدي بن ميمون ومن روي ليس مبجهول والدليل على ذلك أنه قد روى عنه 

  عنه اثنان فليس مبجهول 
وقالوا الضحاك بن عثمان جمهول قيل هلم قد روى عنه عبد العزيز بن حممد وعبد العزيز الدراودي بن أيب حازم 

  وحممد بن جعفر بن أيب كثري وابن أيب فديك 
  وى عنه إمساعيل بن جعفر وأنس بن عياض وقالوا داود بن بكر جمهول قيل هلم قد ر

وإمنا يعجب من معارضتهم هبذا ألهنم يقولون يف دين اهللا عز و جل مبا رواه أبو فزارة زعموا عن أيب زيد عن ابن 
  مسعود أنه كان مع النيب ليلة اجلن وأنه توضأ بنبيذ التمر وأبو زيد ال يعرف وال يدري من أين هو 

  ة قال سألت عبد اهللا هل كنت مع النيب ليلة اجلن فقال ال وبودي أن لو كنت معه وقد روى إبراهيم عن علقم

وحيتجون حبديث رووه قال أبو جعفر سنذكره بإسناده عن أيب إسحاق عن ابن ذي لعوة أن عمر رضي اهللا عن حد 
  رجال شرب من أدواته قال أحدك على السكر 

   وهذا من عظيم ما جاءوا به وابن ذي لعوة ال يعرف
وهكذا قول أيب بكر بن عياش لعبد اهللا بن إدريس حدثنا أبو إسحق عن أصحابه أن ابن مسعود كان يشرب 

الشديد فقال له عبد اهللا بن إدريس استحييت لك يا شيخ من أصحابه وأبو إسحق إذا مسى من حدث عنه ومل يقل 
  مسعت مل تكن حجة 

  وما هذا الشديد أهو خل أم نبيذ 



بن عمرو عن أيب مسلة ابن عمر وأيب هريرة أن رسول سلمة اهللا قال كل مسكر مخر وكل مسكر ولكن حدثنا حممد 
  حرام 

  وحدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب قال كل شراب أسكر حرام 
  فأفحم أبو بكر بن عياش 

  أسكر كثريه  وكان عبد اهللا بن إدريس يف الكوفيني متشددا يف حترمي قليل ما
وقال األوزاعي قلت لسفيان الثوري إن اهللا عز و جل ال يسألين يوم القيامة مل مل تشرب النبيذ ويسألين مل شربته 

  فقال ال أفيت به أبدا 
  وقال أبو يوسف يف أنفسنا من الفتيا به أمثال اجلبال ولكن عادة البلد 

  وقال أبو حنيفة هو مبنزلة اخلمر  مث اجتمعوا مجيعا على حترمي املعاقرة وحترمي النقيع
فأما األحاديث اليت أحتجوا هبا فما علمت أهنا ختلو من إحدى جهتني إما أن تكون واهية األسانيد وإما أن تكون ال 

  حجة هلم فيها إال التمويه فرأينا أن نذكرها ونذكر ما فيها ليكون الباب كامل املنفعة 

دي قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو إسحق عن فمن ذلك ما حدثناه أمحد بن حممد األز
عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي اهللا عنه حني طعن فجاءه الطبيب فقال أي الشراب أحب اليك قال النبيذ 

ل قال فأتى بنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعناته وكان يقول إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع حلوم اإلبل قا
  وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ 

قال أبو جعفر هذا احلديث ال تقوم به حجة ألن أبا إسحق مل يقل حدثنا عمرو بن ميمون وهو مدلس ال يقوم حبديثه 
  حجة حىت يقول حدثنا أو ما أشبهه 

ومعىن النبيذ يف  ولو صححنا احلديث على قوهلم ملا كانت هلم فيه حجة ألن النبيذ غري حمظور إذا مل يسكر كثريه
اللغة منبوذ وإمنا هو ما نبذ فيه متر أو زبيب أو نظريمها مما يطيب املاء وحيليه ألن مياه املدينة كانت غليظة فما يف هذا 

  احلديث من احلجة 
واحتجوا مبا حدثناه أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثين أيب عن 

قال حدثين حبيب بن أيب ثابت عن نافع بن علقمة قال أمر عمر رضي اهللا عنه بنزل له يف بعض تلك األعمش 
املنازل فأبطأ عليهم ليلة فجيء بطعام فطعم مث أتى بنبيذ قد أخلف واشتد فشرب منه مث قال إن هذا لشديد مث أمر 

  مباء فصب عليه مث شرب هو وأصحابه 

علة منها أن حبيب بن أيب ثابت على حمله ال يقوم حبديثه حجة ملذهبه وكان  قال أبو جعفر هذا احلديث فيه غري
  مذهبة أنه قال لو حدثين رجل عنك حبديث مث حدثت به عنك لكنت صادقا 

قال أبو جعفر ومن هذا أنه روي عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ 
هبذا على الشافعي رمحه اهللا ألنه أوجب الوضوء يف القبلة فقيل له ال يثبت هبذا حجة  فعيب بعض الناس ألنه رد

  النفراد حبيب به 
قال أبو جعفر وفيه من العلل أن نافع بن علقمة ليس مبشهور بالرواية ولو صح احلديث عن عمر رضي اهللا عنه ملا 

  كانت فيه حجة ألن إشتداده قد يكون من محوضته 
هم فقال من اين لكم أن مزجه باملاء كان حلموضته أفتقولون هذا ظنا فالظن ال يغين من احلق شيئا وقد اعترض بعض



  قال وليس خيلو من أن يكون نبيذ عمر رضي اهللا عنه يسكر كثريه أو يكون خال 
ه أن فهذه املعارضة على من عارض هبا ال له ألنه الذي قال بالظن ألنه قد ثبتت الرواية عن من قد صحت عدالت

ذلك من محوضته فقال نافع كان ناسخا له لتخلله وهم قد رووا حديثا متصال فيه أنه كان مزجه إياه ألنه كاد يكون 
  خال 

قال أبو جعفر حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا وهبان بن عثمان حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا حيىي بن زكريا 
ل حدثين عتبة بن فرقد قال أتى عمر رضي اهللا عنه بعس من نبيذ قد عن أيب زائدة قال حدثنا إمساعيل عن قيس قا

كاد يكون خال فقال يل اشرب فأخذته وما أكاد أستطيعه فأخذه مين فشربه وذكر احلديث فزال الظن بالتوقيف ممن 
  شاهد عمر رضي اهللا عنه وهو من رواهتم 

فقد خال من ذينك ألن العرب تقول النبيذ إذا  وأما قوله ال خيلو من أن يكون نبيذا يسكر كثريه أو يكون خال
  دخلته محوضة نبيذ حامض فإذا زادت صار خال 

  قال أبو جعفر فنزل هذا القسم وهو ال خييل على من عرف اللغة مث روى حديثا إن كان فيه حجة فهي عليه 
األعمش قال حدثين  حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أيب قال حدثنا

إبراهيم عن هشام بن احلارث قال أتى عمر رضي اهللا عنه بنبيذ فشرب منه فقطب مث قال إن نبيذ الطائف له عرام مث 
  ذكر شدة ال أحفظها مث دعا مباء فصب عليه مث شرب 

دة محوضة الشيء قال أبو جعفر وهذا لعمري اسناد مستقيم وال حجة له فيه بل احلجة عليه ألنه إمنا يقال قطب لش
  ومعىن قطب يف كالم العرب خالطت بياضه محرة مشتق من قطبت الشيء أقطبه وإذا خلطته 

  ويف احلديث له عرام أي خبث ورجل عارم أي خبيث 
وحدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أيب عن األعمش قال حدثين أبو 

حدان أو ابن ذي لوعة قال جاء رجل قد ظميء إىل خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتى  إسحق عن سعيد بن ذي
بسطيحة لعمر رضي اهللا عنه فشرب منها فسكر فأتى به عمر فاعتذر إليه فقال إمنا شربت من سطيحتك فقال عمر 

  إمنا أضربك على السكر فضر به عمر 
باب وعلله بينة ملن مل يتبع اهلوى فمنها أن ابن ذي لعوة ال قال أبو جعفر هذا احلديث من أقبح ما روى يف هذا ال

يعرف ومل يرو عنه إال هذا احلديث ومل يرو عنه إال أبو إسحق ومل يذكر أبو إسحق فيه مساعا وهو خمالف ملا نقله أهل 
  العدالة عن عمر رضي اهللا عنه 

خربنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أبو جعفر حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال أ
أن عمر رضي اهللا عنه خرج عليهم فقال إين وجدت من فالن ريح شراب قد زعم أنه قد شرب الطالء وأنا سائل 

  عما شرب فإن كان يسكر جلدته احلد 
  قال فجلده عمر رضي اهللا عنه احلد مثانني فهذا إسناد ال مطعن فيه والسائب 

حاب النيب فهل يعارض مثل هذا بابن ذي لعوة وعمر رضي اهللا عنه خيرب حبضرة الصحابة أنه بن يزيد رجل من أص
  جيلد يف الرائحة من غري سكر ألنه لو كان سكران ما احتاج أن يسأل عما شرب 

فرووا عن عمر رضي اهللا عنه ما ال حيل ألحد أن حيكيه عنه من غري جهة لوهاء احلديث وأنه زعم أنه شرب من 



ه وأنه حيد على السكر وذلك ظلم ألن السكر ليس من فعل اإلنسان وإمنا هو شيء حيدث عن الشرب وإمنا سطيحت
  الضرب عن الشرب كما ان احلد يف الزنا إمنا هو على الفعل ال على اللذة 

يريد السكر  ومن هذا قيل هلم حترمي السكر حمال ألن اهللا عز و جل إمنا يأمر وينهى مبا يف الطاقة وقد يشرب اإلنسان
  فال يسكر ويريد أال يسكر فيسكر 

  وقيل هلم كيف حيصل ما يسكر وطباع الناس فيه خمتلفة 
مث تعلقوا بشيء روى عن ابن عباس حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن أيب عون 

  وكثريها والسكر من كل شراب عن عبد اهللا بن شداد عن ابن عباس قال حرمت اخلمر بعينها قليلها 
قال أبو جعفر وهذا احلديث قد رواه شعبة على إتقانه وحفظه على غري هذا كما قريء على عبد اهللا بن حممد بن 

  عبد العزيز عن أمحد بن 

حممد بن حنبل رمحه اهللا قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أيب عون عن عبد اهللا بن شداد 
  عباس قال حرمت اخلمر بعينها واملسكر من كل شراب  عن ابن

قال أبو جعفر وقد بينا أن السكر ليس من فعل اإلنسان وإذا جاء حديث معارض ملا قد ثبتت صحته وقد اختلفت 
  روايته فال معىن لإلحتجاج به 

اخلمر وهي  وقد روى حيىي القطان عن عثمان الشجام بصري مشهود عن عكرمة عن ابن عباس قال نزل حترمي
  الفضيخ فهذا خالف ذلك ألن الفضيخ بسر يفضخ فجعله مخرا وأخرب بالتنزيل فيه ويف حترميه 

قال أبو جعفر حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا حممد بن عمرو بن يونس السوسي قال حدثنا أسباط بن حممد القرشي 
نا ينبذون نبيذا يف سقاء لو نكهته ألخذ يف عن الشيباين عن عبد امللك بن نافع قال سألت ابن عمر فقلت إن أهل

فقال ابن عمر إمنا البغي على من أراد البغي شهدت رسول اهللا عند هذا الركن فأتاه رجل بقدح من نبيذ فأدناه إىل 
فيه فقطب ورده فقال رجل يا رسول اهللا أحرام هو فرد الشراب مث دعا مباء فصبه عليه مث قال إذا آغتلمت عليكم 

  قية فاقطعوا متوهنا باملاء هذه األس
  قال أمحد بن شعيب عبد امللك بن نافع ال حيتج حبديثه وليس باملشهور 

  وقد روى أهل العدالة سامل ونافع وحممد بن سريين عن ابن 

  عمر خالف ما روى وليس يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده مجاعة من أشكاله 
لو صح ما كانت فيه حجة ملن احتج به بل احلجة عليه به بينة وذلك  قال أبو جعفر مث رجعنا إىل منت احلديث فقلنا

أن قوله إذا اغتملت عليكم وبعضهم يقول إذا رابكم من شرابكم ريب فاكسروا متنه باملاء والريب يف األصل 
  ه باملاء الشك مث يستعمل مبعىن املخافة والظن جمازا فاحتجوا هبذا وقالوا ومعناه إذا خفتم أن يسكر كثريه فاكسرو

قال أبو جعفر وهذا من قبيح الغلط ألنه لو كان كثريه يسكر لكان قد زال اخلوف وصار يقينا ولكن احلجة فيه ملن 
  خالفهم أن النيب أمر أال يقر الشراب إذا خيف منه أن ينتقل إىل احلرام حىت يكسر باملاء الذي يزيل اخلوف 

عرب وذلك أن الشراب الذي مبكة مل يزل يف اجلاهلية واإلسالم ومع هذا فحجة قاطعة عند من عرف معاين كالم ال
  ال يطبخ بنار وإمنا هو ما جيعل فيه زبيب أو متر ليطيب ألن مياههم فيها ملوحة وغلظ ومل يتخذ للذة 



وقد أمجع العلماء منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد أن ما نقع ومل يطبخ بالنار وكان كثريه يسكر فهو مخر واخلمر 
إذا صب فيها املاء أو صبت على املاء فال اختالف بني املسلمني أهنا قد جنست املاء إذا كان قليال فقد صار حكم 

  هذا حكم اخلمر وإذا أسكر كثريه فقليله حرام بإمجاع املسلمني فزالت احلجة هبذا احلديث لو صح 
دثنا حيىي بن اليمان عن الثوري عن منصور حدثنا أمحد قال حدثنا فهد قال حدثنا حممد بن سعيد األصبهاين قال ح

عن خالد بن سعد عن ابن مسعود قال عطش النيب حول الكعبة فاستسقى فأتى بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب 
  فصب عليه من ماء زمزم مث شرب فقال رجل أحرام هو قال ال 

هذا احلديث ال حيل ألحد من أهل العلم أن  قال أبو جعفر قد ذكرنا النبيذ الذي يف السقاية مبا فيه كفاية على أن
  حيتج به فإن كان من أهل اجلهل فينبغي أن يتعرف ما حيتج به يف احلالل واحلرام قبل أن يقطع به 

  قال أمحد بن شعيب هذا احلديث ال حيتج به ألن حيىي بن 

  ثرة خطئه اليمان انفرد به عن الثوري دون أصحابه وحيىي بن اليمان ليس حبجة لسوء حفظه وك
وقال غري أيب عبد الرمحن أصل هذا احلديث أنه من رواية الكليب فغلط حيىي بن اليمان فنقل من حديث إىل حديث 

  آخر وقد سكت العلماء عن كل ما رواه الكليب فلم حيتجوا بشيء منه 
عن أيب بردة عن  وحدثنا أمحد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن حممد قال حدثنا شريك عن أيب إسحق

أبيه قال بعثين رسول اهللا أنا ومعاذا إىل اليمن فقلنا يا رسول اهللا إن هبا شرابني يصنعان من الرب والشعري أحدمها يقال 
  له املزر واآلخر البتع فما نشرب فقال اشربا وال تسكرا 

محد بن شعيب عن أمحد بن قال أبو جعفر هذا احلديث أتى من شريك يف حروف فيه يبني لك ذلك ما قريء على أ
  عبد اهللا بن علي بن مسروق قال حدثنا عبد الرمحن يعين ابن مهدي قال حدثنا 

إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى قال بعثين رسول اهللا أنا ومعاذا إىل اليمن فقال معاذ يا 
  اشرب وال تشرب مسكرا  رسول اهللا إنك تبعثنا إىل بلد كثري شراب أهله فما نشرب قال

واحتجوا حبديثني عن ابن مسعود أحدمها من رواية احلجاج بن أرطأة وقد ذكرنا ما يف حديثه من العلة واحلديث 
اآلخر حدثنا أمحد بن حممد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيان الثوري عن 

  اهللا إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل هلم فما يزالون حىت حيرم عليهم أبيه عن لبيد بن مشاس قال قال عبد 
قال أبو جعفر هذا احلديث ال حيتج به ألن فيه لبيد بن مشاس وشريك يقول مشاس بن لبيد ال يعرف ومل يرو عنه أحد 

حجة عن النيب وال عن إال سعيد بن مسروق وال روي عنه إال هذا احلديث واجملهول ال يقوم به حجة فلم تقم هلم 
  هم Bأحد من أصحابه و

واحلق يف هذا ما قاله ابن املبارك قريء على أمحد بن شعيب عن أيب قدامة عبيد اهللا بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة 
وهو محاد بن أسامة قال مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول ما وجدت الرخصة يف املسكر عن أحد صحيحه إال عن 

  بو أسامة وما رأيت أحدا أطلب للعلم من عبد اهللا بن املبارك بالشام ومصر واحلجاز واليمن إبراهيم قال أ
قال أبو جعفر فأما امليسر فهو القمار كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن 

يقامر مباله وأهله فإذا قمر أخذ أهله علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يسئلونك عن اخلمر وامليسر قال كان أحدهم 
  وماله 



  قال أبو جعفر حكى أهل العلم بكالم العرب أن امليسر كان القمار يف اجلزر خاصة 
  قال أبو إسحق فلما حرم حرم مجيع القمار كما أنه ملا حرمت اخلمر حرم كل ما أسكر كثريه 

حديث ابن عباس قال أنزل اهللا عز و جل آمل غلبت وذكر الشعيب أن القمار كان حالال مث حرم ويدل على ما قال 
  الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وكانت قريش 

حتب أن تغلب فارس ألهنم أهل أوثان وكان املسلمون حيبون أن تغلب الروم فخاطرهم أبو بكر الصديق رضي اهللا 
  عنه إىل أجل 

  كن يقال مباح مث نسخ بتحرميه وحترمي اخلمر قال أبو جعفر وقيل ال يقال كان هذا حالال ول
ويف هذه اآلية قوله عز و جل ويسئلونك ماذا ينفقون قال أبو جعفر وهذا آخر اآلية يف عدد املدين األول واجلواب 

  يف أوله 

هنا باب ذكر اآلية التاسعة عشر من هذه السورة قال اهللا عز و جل قل العفو فيه ثالثة أقوال من العلماء من قال إ
  منسوخة بالزكاة املفروضة ومنهم من قال هي الزكاة ومنهم من قال هو شيء أمر به غري الزكاة مل ينسخ 

حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس 
  الصدقة ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال هو ما ال يتبني وهذا قبل أن تفرض 

  قال أبو جعفر وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن فهذا قول من قال إهنا منسوخة 
وحدثنا علي بن احلسني عن احلسن بن حممد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله 

  عز و جل ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال الصدقة املفروضة 
  ل أبو جعفر والزكاة هي لعمري شيء يسري من كثري إال أن هذا القول ال يعرف إال عن جماهد قا

  والقول الذي قبله أهنا منسوخة بعيد ألهنم إمنا سألوا عن شيء فأجيبوا عنه بأهنم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم 

سن بن حممد قال حدثنا معاوية قال حدثنا والقول الثالث عليه أكثر أهل التفسري كما حدثنا علي بن احلسني عن احل
ابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس يف قول اهللا عز و جل ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما 

  فضل عن العيال 
قال أبو جعفر وهذا القول بني وهو مشتق من عفا يعفو إذا كثر وفضل واملعىن واهللا أعلم ويسئلونك ماذا ينفقون 

  ل ينفقون ما سهل عليهم وفضل عن حاجتهم ق
  وأكثر التابعني على هذا التفسري قال طاووس العفو اليسري من كل شيء 

وقال احلسن قل العفو أي ال جتهد مالك حىت تبقى تسأل الناس وقال اخللد بن أيب عمران سألت القاسم وساملا عن 
   هو فضل املال ما كان عن ظهر غين قول اهللا عز و جل ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو فقاال

قال أبو جعفر وهذا من حسن العبارة يف معىن اآلية وهو موافق لقول رسول اهللا كما حدثنا أبو احلسن حممد بن 
  احلسن بن مساعة 

بالكوفة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو يعين ابن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال مسعت موسى بن طلحة 
حكيم بن حزام قال قال رسول اهللا خري الصدقة عن ظهر غنا واليد العليا خري من اليد السفلى وأبدا مبن  يذكر عن

  تعول 



قال أبوجعفر فصار املعىن ويسألونك ماذا ينفقون قل ما سهل عليهم ونظريه خذ العفو وأمر باملعروف أي خذ ما 
الناس وذاك العفو مما ينفقون كما قال عبد اهللا بن سهل من أخالق الناس وال تتقص عليهم فهذا العفو من أخالق 

الزبري وقد تال خذ العفو قال من أخالق الناس وأمي اهللا ال يستعملون ذلك فيهم وقال أخوه عروة وتال خذ العفو 
  قال خذ ما ظهر من أعماهلم وقوهلم 

الح هلم خري وإن ختالطوهم قال أبو جعفر ومن هذه اآلية يف عدد املدين األول ويسئلونك عن اليتامى قل إص
  فإخوانكم فزعم قوم أهنا ناسخة لقول اهللا عز و جل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ورووا هذا عن ابن عباس 
قال أبو جعفر وهذا مما ال جيوز فيه ناسخ وال منسوخ ألنه خرب ووعيد وهنى عن الظلم والتعدي فمحال نسخه فإن 

ه من اللغة أن هذه اآلية على نسخة تلك اآلية فهذا جواب وأصح منه ما عليه أهل صح ذلك عن ابن عباس فتأويل
  التأويل 

قال سعيد بن جبري ملا نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اشتدت على الناس وامتنعوا من خمالطة اليتامى 
أنه ال ينبغي أن خيالطوا اليتامى يف شيء  حىت نزلت ويسئلونك عن اليتامى فاملعىن على هذا القول أنه ملا وقع بقوهلم

لئال حيرجوا بذلك فنسخ اهللا عز و جل ما وقع بقوهلم منه أي أزالة بأن أباح هلم خمالطة اليتامى وبني جماهد ما هذه 
  املخالطة فقال يف الرعي واإلدام 

يأكال مجيعا فتوقفوا عن هذا خمافة قال أبو جعفر ومعىن هذا أن يكون لليتيم متر وما أشبهه ولوليه مثله فيخلطه معه ف
أن يكون الويل يأكل أكثر مما يأكل اليتيم فأباح اهللا عز و جل ذلك إذا كان على جهة اإلصالح ومل يقصد فيه 

  اإلفساد ودل على هذا واهللا يعلم املفسد من 

  املصلح قال جماهد ولو شاء اهللا ألعنتكم أي حرم عليكم خمالطتهم 
ظاهر يف اللغة أن تكون املخالطة يف الطعام ال يف الشركة ألن مشاركة اليتيم إن وقع فيها قال أبو جعفر فهذا ال

استبداد بشيء فهي خيانة وإن كانت الشركة قد يقال هلا خمالطة فليس بامسها املعروف فثبت هبذه اآلية ال ناسخ يف 
  هذا وال منسوخ إال على ما ذكرناه 

املوعيد هي أشد وال أوكد على املسلمني من قوله عز و جل إن الذين  وقد قال بعض الفقهاء ما أعرف آية يف
  يأكلون أموال اليتامى ظلما 

إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا والذين يف اللغة عام فأوجب اهللا عز و جل النار على العموم لكل من 
  فعل هذا 

  سخ واملنسوخ وإن كان فيها اختالف بني الصحابة واآلية اليت هى تتمة العشرين قد أدخلها العلماء يف النا

  باب ذكر اآلية اليت هي تتمة العشرين من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن 

فيها ثالثة أقوال من العلماء من قال هى منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة ومنهم من قال هى حمكمة ال ناسخة 
  وال منسوخة 

قال إهنا منسوخة ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن  فممن
علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال مث إستثىن نساء أهل الكتاب فقال جل ثناؤه 



ن أجورهن يعين مهورهن حمصنات غري واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم إذا ءاتيتموه
  مسافحات وال متخذات أخدان يقول عفائف غري زوان 

قال أبو جعفر هكذا يف احلديث حل لكم وليس هو يف التالوة وهكذا قال حمصنات غري مسافحات ويف التالوة 
  حمصنني غري مسافحني فهذه قراءة على التفسري وهكذا كل قراءة خالفت املصحف اجملمع عليه 

  وممن قال إن اآلية منسوخة أيضا مالك بن أنس رمحه اهللا وسفيان بن سعيد وعبد الرمحن بن عمرو 
فأما من قال إهنا ناسخة فقول شاذ حدثنا جعفر بن جماشع قال مسعت إبراهيم بن إسحق احلريب يقول فيه وجه ذهب 

خة يعين فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو إليه قوم جعلوا اليت يف البقرة هى الناسخة واليت يف املائدة هى املنسو
  غري كتابية 

قال أبو جعفر ومن احلجة لقائل هذا مما صح سنده كما حدثنا حممد بن زبان قال حدثنا حممد بن رمح قال أخربنا 
  الليث بن 

شركات سعد عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم اهللا امل
  على املسلمني وال أعرف شيئا من اإلشراك أعظم من أن تقول املرأة رهبا عيسى أو عبد من عبيد اهللا عز و جل 

والقول الثالث قال به مجاعة من العلماء كما حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق 
حىت يؤمن قال املشركات من غري نساء أهل الكتاب وقد تزوج  قال أخربنا معمر عن قتادة وال تنكحوا املشركات

حذيفة نصرانية أو يهودية وقريء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا 
سفيان عن محاد قال سألت سعيد بن جبري عن قول اهللا عز و جل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن قال هم أهل 

ان قال أبو جعفر وهذا أحد قويل الشافعي رمحه اهللا أن تكون اآلية عامة يراد هبا اخلاص فتكون املشركات ههنا األوث
  هم أول األوثان 

واجملوس فأما من قال إهنا ناسخة لليت يف املائدة وزعم أنه ال جيوز نكاح نساء أهل الكتاب فقوله خارج عن قول 
د قال بتحليل نكاح النساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعني مجاعة منهم اجلماعة الذين تقوم هبم احلجة ألنه ق

عثمان رضي اهللا عنه وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة ومن التابعني سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري واحلسن 
  وجماهد وطاووس وعكرمة والشعيب والضحاك وفقهاء األمصار عليه 

سورة البقرة ناسخة لآلية اليت يف سورة املائدة ألن البقرة من أول ما نزل وأيضا فيمنع أن تكون هذه اآلية من 
  باملدينة واملائدة من آخر ما نزل وإمنا اآلخر ينسخ األول 

وأما حديث ابن عمر فال حجة فيه ألن ابن عمر رضي اهللا عنه كان رجال متوقفا فلما مسع اآليتني يف واحدة التحليل 
لغه النسخ توقف ومل يؤخذ عنه ذكر النسخ وإمنا تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ ويف األخرى التحرمي ومل يب

  واملنسوخ بالتأويل 
وأين ما يف هذه اآلية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أيضا أحد قويل الشافعي وذلك أن 

فقد قال قوم من العلماء إنه ال يقال ألهل  اآلية إذا كانت عامة مل حتمل على اخلصوص إال بدليل قاطع فإن قال قائل
  الكتاب مشركون وإمنا املشرك من عبد وثنا مع اهللا عز و جل فأشرك به 



قال أبو جعفر وممن يروى عنه هذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول اهللا عز و جل إمنا املشركون جنس فال يقربوا 
  املسجد احلرام بعد عامهم 

  ثان وأن لليهود والنصارى أن يقربوا املسجد احلرام هذا أنه يراد به أهل األو
قال أبو جعفر وهذا قول خارج عن قول اجلماعة من أهل العلم واللغة وأكثر من هذا أن يف كتاب اهللا عز و جل 

نصا تسميه اليهود والنصارى باملشركني قال اهللا عز و جل آختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن 
مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إالها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون فهذا نص القرآن فمن أشكل عليه أن 

  قيل له اليهود والنصارى مل يشركوا أجيب عن هذا جبوابني 

صدق أحدمها أن يكون هذا امسا إسالميا وهلذا نظائر بينها من حيسن الفقه واللغة من ذلك مؤمن أصله من آمن إذا 
مث صار ال يقال مؤمن إال ملن آمن مبحمد مث تبع ذلك العمل ومن األمساء اإلسالمية املنافق ومنها على قول بعض 

  العلماء اخلمر مسي ما أسكر كثريه مخرا على لسان رسول اهللا 
للغة واجلواب اآلخر وهو عن آيب إسحق بن إبراهيم بن السدي قال كل من كفر مبحمد فهو مشرك قال فهذا من ا

ألن حممدا قد جاء من الرباهني مبا ال جيوز أن يأيت به بشر إال من عند اهللا عز و جل فإذا كفر مبحمد فقد زعم أن ما 
  ال يأيت به إال اهللا قد جاء به غري اهللا عز و جل فجعله اهللا عز و جل شريكا 

  قال أبو جعفر وهذا من لطيف العلم وحسنه 
م عند العلماء إال أبا حنيفة وأصحابه فإهنم أجازوه واحتج هلم حمتج بشيء قاسه فأما نكاح إماء أهل الكتاب فحرا

قال ملا أمجعوا على أن قوله عز و جل وال تنكحوا املشركات يدخل فيه األحرار واإلماء وجب يف القياس أن يكون 
  اسخة مثل املنسوخة قوله عز و جل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب داخال فيه احلرائر واإلماء لتكون الن

  قال أبو جعفر وهذا اإلحتجاج خطأ من غري جهة 

  فمن ذلك أنه مل جيمع على أن اآلية اليت يف البقرة منسوخة 
  ومن ذلك القياسات والتمثيالت ال يؤخذ هبا يف الناسخ واملنسوخ وإمنا يؤخذ الناسخ واملنسوخ بالتيقن والتوقيف 

مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم  وأيضا فقد قال اهللا عز و جل نصا ومن
  من فتياتكم املؤمنات فكيف يقبل ممن قال من فتياتكم الكافرات 

وأما نكاح احلربيات فروي عن ابن عباس وإبراهيم النخعي أهنما منعا من ذلك وغريمها من العلماء جييز ذلك ونص 
  اآليه توجب جوازه 

  ك بن أنس والشافعي رمحهما اهللا إال أهنما كرها ذلك خمافة تنصري الولد أو الفتنة وهو قول مال
قال أبو جعفر وأما نكاح اإلماء اجملوسيات والوثنيات فالعلماء على حترميه إال ما رواه حيىي بن أيوب عن جريج عن 

ك وتأوال قول اهللا عز و جل وال عطاء وعمرو بن دينار أهنما سئال عن نكاح اإلماء اجملوسيات فقاال ال بأس بذل
تنكحوا املشركات فهذا عندمها على عقد النكاح ال على األمة املشتراة واحتجا بسيب أوطاس وأن الصحابة نكحوا 

  اإلماء منهن مبلك اليمني 
  قال أبو جعفر وهذا قول شاذ أما سيب أوطاس فقد جيوز أن يكون اإلماء أسلمن فجاز نكاحهن 

له عز و جل وال تنكحوا املشركات فغلط ألهنم محلوا النكاح على العقد والنكاح يف اللغة يقع وأما اإلحتجاج بقو



على العقد وعلى الوطء فلما قال تعاىل وال تنكحوا املشركات حرم كل نكاح يقع على املشركات من نكاح ووطء 
صل النكاح يف اللغة الوطء وإمنا ويف هذا من اللغة شيء بني حدثين به من أثق به قال مسعت أمحد بن حيىي يقول أ

  يقع للعقد جمازا قال والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت األرض الرب إذا أدخلت الرب يف األرض 
  قال أبو جعفر وهذا من حسن اللغة واالستخراج اللطيف ووجب من 

  جاءت السنة أيضا  هذا أن يكون قوله تعاىل فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه حىت يطأها وبذلك
  وقد أدخلت اآلية اليت تلي هذه يف الناسخ واملنسوخ وهي اآلية احلادية والعشرون 

  باب ذكر اآلية احلادية والعشرين من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل ويسئلونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن 

ه اآلية يف الناسخ واملنسوخ ألنه معروف من شريعة بين إسرائيل أال جيتمعوا مع احلائض يف قال أبو جعفر أدخلت هذ
بيت وال يأكلوا معها وال يشربوا فنسخ اهللا عز و جل من شريعتهم كما قريء على أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق 

ة عن ثابت وعاصم األحول عن عن حممد بن أمحد بن اجلنبد البغدادي عن عمرو بن عاصم قال حدثنا محاد بن سلم
أنس بن مالك قال كانت اليهود يعتزلون النساء يف احليض فأنزل اهللا عز و جل ويسئلونك عن احمليض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فأمرنا رسول اهللا أن نؤاكلهن ونشارهبن ونصنع كل شيء إال 

  حممد أن يدع شيئا من أمرنا إال خالفنا فيه النكاح فقالت اليهود ما يريد 
قال أبو جعفر فدل هذا احلديث على أنه ال حيرم من احلائض إال النكاح من الفرج وهذا قول مجاعة من العلماء أن 

  الرجل له أن يباشر احلائض وينال منها ما دون الوطء يف الفرج وهو قول عائشة رضي اهللا 

ق واحلسن وعطاء والشعيب وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وحممد بن احلسن عنها وأم سلمة وابن عباس ومسرو
  وهو الصحيح من قول الشافعي 

قال أبو جعفر وهذا احلديث املسند دال عليه قريء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا 
ين عن أيب معشر عن إبراهيم عن مسروق قال عبدالرمحن بن زياد عن عبد اهللا بن عمر وقال حدثنا أيوب السختيا

  سألت عائشة رضي اهللا عنها ما حيل من امرأيت وهي حائض قالت كل شيء إال الفرج 
  قال أبو جعفر فهذا إسناد متصل 

  واحلديث اآلخر أهنا قالت كان رسول اهللا يباشرين فوق اإلزار ليس فيه دليل على حظر غري ذلك 
وق اإلزار وهو مفروش فهذا قول وقال عبيدة اللحاف واحد والفراش خمتلف وهذا وقد حيتمل أن يكون املعىن ف

  قول شاذ مينع منه ما صح عن رسول اهللا من مباشرته نساءه وهن حيض 
وقول ثالث أن يعتزل احلائض فيما بني السرة والركبة وهو قول مجاعة من العلماء منهم ميمونة ويروي عن ابن 

  ب ومالك بن أنس رمحه اهللا وأبو حنيفة رمحه اهللا عباس ومنهم سعيد بن املسي

واحلجة هلم ما حدثناه إبراهيم بن شريك قال حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال حدثنا الليث يعين ابن سعد عن 
  الزهري عن حبيب موىل عروة 

كان إزارها إىل نصف عن ندبة موالة ميمونه عن ميمونة أن النيب كان يباشر املرأة من نسائه وهي حائض إذا 
  فخذيها أو إىل ركبتيها حمتجزة به 



  قال أبو جعفر الليث يقول ندبة وغريه يقول ندبه وليس يف هذا احلديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته 
وقد زعم قوم أن حديث أنس الذي بدأنا به منسوخ ألنه كان يف أول ما نزلت اآلية وأن الناسخ له حديث أيب 

موىل عمر عن عمر رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال له يف احلائض لك ما فوق اإلزار وليس لك ما  إسحاق عن عمري
  حتته 

قال وهذا إدعاء يف النسخ وال يعجز أحدا ذلك واإلسناد األول أحسن إستقامه من هذا وهذا القول قد قال به 
  دثني مجاعة قد ذكرناهم ومل يقل أحد منهم فيه بنسخ والذي قال هذا بعض احمل

والتقدير على القول األول فاعتزلوا مجاع النساء يف موضع احمليض أي يف الفرج فيكون احمليض امسا للموضع كما 
أن اجمللس اسم للموضع الذي جيلس فيه وكذا وال تقربوهن حىت يطهرن كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو 

  صاحل قال حدثين 

  عن ابن عباس فاعتزلوا النساء يف احمليض قال اعتزلوا نكاح فروجهن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة 
قال أبو جعفر ومن قرأ حىت يطهرن فمعناه حىت حيل هلن أن يطهرن كما يقول قد حلت املرأة لألزواج أي حل هلا 

حيل له حىت تطهر أن تتزوج ومن قرأ حىت يطهرن جعله مبعىن يغتسلن وقد قرأ اجلماعة بالقراءتني فهما مبنزلة اثنني ال 
  وتطهر 

فأما قول من قال إهنا حتل له إذا غسلت فرجها من األذى بعد أن خترج من احليض فخارج عن اإلمجاع وهو ظاهر 
  القرآن قال اهللا عز و جل وإن كنتم جنبا فاطهروا 

د وكذا حىت ويف موضع آخر وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فجاء القرآن ليطهروا ويغتسلوا مبعىن واح
  يطهرن أي الطهور الذي يصلني به 

وأما قول من قال إذا طهرت من احليض حلت وإن مل تغتسل إذا دخل عليها وقت صالة أخرى فخارج أيضا عن 
اإلمجاع وليس يعرف من قول واحد وإمنا قيس على شيء من قول أيب حنيفة أنه قال إذا طلق رجل إمرأته طالقا 

أن يراجعها من غري إذهنا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة إال أن تطهر من احليضة الثالثة ميلك معه الرجعة كان له 
  فيدخل عليها وقت صالة أخرى ومل تغتسل قاسوا على هذا 

والدليل على ذلك ما حدثناه أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا 
يح عن جماهد يف قوله عز و جل وال تقربوهن حىت يطهرن قال من الدم فإذا تطهرن قال سفيان عن ابن أيب جن

  اغتسلن قال أمحد بن حممد وال أعلم بني العلماء يف هذا إختالفا 
  قال أبو جعفر فأما من حيث أمركم اهللا ففي معناه اختالف فعن ابن عباس وجماهد قاال يف الفرج وعن حممد بن 

  ل من قبل احلالل من قبل التزويج وعن أيب رزين قال من قبل الطهر ال من قبل احليض علي بن احلنفية قا
قال أبو جعفر وهذا القول أشبه بسياق الكالم وأصح يف اللغة ألنه لو كان املراد به الفرج كانت ههنا أوىل فإن قيل 

 فرجها واإلمجاع على غري ذلك إن اهللا مل ال يكون معناه من قبل الفرج قيل لو كان كذا مل جيز أن يطأها من دبرها يف
حيب التوابني قال عطاء أي من الذنوب وهذا ال خالف فيه واختلفوا يف معىن وحيب املتطهرين فمن أهل التفسري من 

  قال املتطهرين من أدبار النساء وقيل من الذنوب وقال عطاء املتطهرين باملاء وهذا أوىل بسياق اآلية واهللا أعلم 



الثانية والعشرون فقد أدخلها بعض العلماء يف الناسخ واملنسوخ وهو قتادة وذكرناها ليكون الكتاب  وأما اآلية
  مشتمال على ما ذكره العلماء 

  ذكر اآلية الثانية والعشرين من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء اآلية 

واملنسوخ الضحاك عن ابن عباس و قتادة إال أن لفظ ابن عباس أن قال قال أبو جعفر فممن جعلها يف الناسخ 
استثناء ولفظ قتادة نسخ قال قال اهللا عز و جل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء مث نسخ من الثالث احليض 

املؤمنات مث املطلقات اللوايت مل يدخل هبن يف سورة األحزاب فقال جل ثناؤه يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم 
طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا ونسخ احليض عن أوالت األمحال قال جل وعز 

  وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن 
قال أبو جعفر وقال غريمها من العلماء ليس هذا بنسخ ولكنه تبيني بني جل وعز هباتني اآليتني أنه مل يرد باإلقراء 

  ل وال اللوايت مل يدخل هبن احلوام
مث اختلف العلماء يف اإلقراء فقالوا فيها ثالثة أقوال كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا حممود بن حسان 

  قال حدثنا 

عبد امللك بن هشام قال حدثنا أبو زيد األنصاري قال مسعت أبا عمرو بن العالء يقول تسمى العرب الطهر قرءا 
  قرءا وتسمى الطهر مع احليض مجيعا قرءا وتسمى احليض 

  وقال األصمعي أصل القرء الوقت يقال أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها 
قال أبو جعفر فلما صح يف اللغة أن القرء الطهر والقرء احليض وأنه هلما مجيعا وجب أن يطلب الدليل على املراد 

لعلماء تقول هي األطهار ويرده إىل اللغة من جهة اإلشتقاق بقوله عز و جل ثالثة قروء من غري اللغة إال أن بعض ا
وسنذكر قوله بعد ذكرنا يف ذلك عن الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار فممن قال األقراء األطهار عائشة رضي 
اهللا عنها بال اختالف عنها كما قريء على إسحاق بن إبراهيم بن جابر عن سعيد بن احلكم بن حممد بن أيب مرمي 

  قال 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن حفص قال أخربين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت إمنا 
  اإلقراء األطهار 

  وقال أبو جعفر وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
ر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن وممن روي عنه األقراء األطهار بأختالف ابن عمر وزيد بن ثابت كما حدثنا بك

يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل إمرأته فرأت الدم من احليضة الثالثة 
فقد برئت منه وبريء منها وال ترثه وال يرثها وإمنا وقع اخلالف فيه عن ابن عمر ألن بكر بن سهل حدثنا قال 

قال أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول إذا طلق العبد امرأته اثنتني حدثنا عبد اهللا بن يوسف 
  حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه حرة كانت أو أمة وعدة األمة حيضتان وعدة احلرة ثالث حيض 

  قال أبو جعفر واحلديثان مجيعا يف املوطأ 
األمة ي عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت قال عدة فأما حديث زيد ففيه روايتان إحدامها من حديث الزهر



  حيضتان وعدة احلرة ثالث حيض 
واملخالف له ما حدثناه إبراهيم بن شريك قال حدثنا أمحد يعين ابن عبد اهللا بن يونس قال حدثنا ليث عن نافع أن 

سليمان بن يسار حدثه أن األخوص وهو ابن حكيم طلق امرأته بالشام فهلك وهى يف آخر حيضتها يعين الثالثة 
ن ثابت يسأله فكتب إليه ال ترثه وال يرثها وقد برئت منه وبريء منها قال نافع فقال عبد فكتب معاوية إىل زيد ب
  اهللا بن عمر مثل ذلك 

وقريء على بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي 
  زوجها إذا طعنت يف احليضة الثالثة  اهللا عنها وعن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قاال يبينها من

قال أبو جعفر فهؤالء الصحابة الذين روى عنهم أن األقراء األطهار وهم ثالثة فأما التابعون وفقهاء األمصار فمنهم 
  القاسم وسامل وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرمحن وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشافعي وأبو ثور 

ما الذين قالوا األقراء احليض فأحد عشر من أصحاب رسول اهللا بال اختالف عنهم زيادة اثنني قال أبو جعفر وأ
  باختالف 

كما قريء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا خالد بن إمساعيل ووكيع بن اجلراح قاال 
 أو اثنا عشر اخلري فاخلري منهم عمر حدثنا عيسى بن أيب عيسى عن الشعيب قال أحد عشر من أصحاب رسول اهللا

وزاد وكيع وأبو بكر قاال وعلي وابن مسعود وابن عباس إذا طلق الرجل إمرأته بطلقة أو طلقتني فله عليها الرجعة 
  ما مل تغتسل من القرء الثالث وقال وكيع يف حديثه ما مل تغتسل من حيضتها الثالثة 

عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاويه وعبادة وأبو الدرداء قال أبو جعفر األحد عشر أبو بكر وعمر و
  وأبو موسى األشعري وأنس رضي اهللا عنهم واالثنان باالختالف ابن عمر ويزد رضي اهللا عنهما 

وقريء على بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن املسيب يف 
تطليقة أو تطليقتني قال قال علي رضي اهللا عنه هو أحق برجعتها ما مل تغتسل من احليضة الثالثة  الرجل يطلق امرأته

  وقال سفيان وحدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وابن مسعود أهنما قاال هو أحق برجعتها ما مل تغتسل 

  قال سفيان وحدثنا أيوب عن احلسن بن أيب موسى األشعري مثل ذلك 
لتابعني وفقهاء األمصار سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وطاووس وعطاء والضحاك وحممد بن سريين ومن ا

  والشعيب واحلسن وقتادة واألوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحق وأبو عبيد 
هللا وحكى األثرم عن أمحد بن حنبل أنه كان يقول األقراء األطهار مث وقف وقال األكابر من أصحاب رسول ا

  يقولون غري هذا 
  وقال أبو جعفر فهذا ما جاء عن العلماء بالروايات 

  ونذكر ما يف ذلك من النظر واللغة من احتجاجاهتم إذ كان اخلالف قد وقع 
فمن أحسن ما احتج به من قال األقراء األطهار قال اهللا عز و جل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فأخرب أن 

والعدة عقيبة الطالق وإمنا يكون الطالق يف الطهر فلو كانت األقراء هي احليض كان بني الطالق القرء هو العدة 
  والعدة فصل 



واحتجوا باحلديث حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
 قال مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر رضي اهللا عنه عن ذلك رسول اهللا

حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهللا عز و جل أن يطلق هلا 
  النساء قال احملتج فتلك إشارة اىل الطهر 

  ل فقبل عدهتن وهو الطهر ويف حديث أيب الزبري عن ابن عمر قال وتال رسول اهللا فطلقوهن يف قبل عدهتن قا
  قال أبو جعفر وخمالفه حيتج عليه باحلديث بعينه وسيأيت ذلك 

واحتج بعضهم بأنه من قريت املاء أي حبسته فكذا القرء هو احتباس احليض وهذا غلط بني ألن قرئت املاء غري 
  مهموز وهذا مهموز فاللغال متنع أخذ هذا من هذا 

وء بالتاء فوجب أن يكون للطهر ألن الطهر مذكر وعدد املذكر يدخل فيه التاء واحتج بعضهم بأن اآلية ثالثة قر
  ولو كان للحيضة لقيل ثالث 

قال أبو جعفر وهذا غلط يف العربية ألن الشيء يكون له امسان مذكر ومؤنث فإذا جئت باملؤنث أنثته وإذا جئت 
  باملذكر ذكرته كما تقول 

  ن الدار مؤنثة واملنزل مذكر واملعىن واحد رأيت ثالث أدور ورأيت ثالثة منازل أل
  وأما احتجاج الذين قالوا األقراء احليض فبشيء من القرآن ومن اإلمجاع ومن السنة ومن القياس 

قالوا قال اهللا عز و جل وآالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر فجعل امليؤوس منه 
  وجعل العوض منه األشهر إذا كان معدوما  احمليض فدل على أنه هو العدة

قال اهللا عز و جل فطلقوهن لعدهتن وبني رسول اهللا أن معىن فطلقوهن لعدهتن أن تطلق يف طهر مل جتامع فيه وال خيلو 
لعدهتن من أن يكون معناه ليعتددن يف املستقبل أو يكون للحال أو املاضي وحمال أن تكون العدة قبل الطالق أو أن 

  ا يف حال عدهتا فوجب أن يكون للمستقبل يطلقه
  قال أبو جعفر والطهر كله جائز أن يطلق فيه وليس بعد الطهر إال احليض 

وقال عز و جل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وقالوا إذا طلقها يف الطهر مث احتسبت به قرءا فلم تعتد إال 
  قرئني وشيئا وليس هكذا نص القرآن 

  ج يف هذا فقال التثنية مجع واحتج بقوله عز و جل احلج أشهر معلومات وإمنا ذلك شهران وأيام وقد احتج حمت

قال أبو جعفر وهذا اإلحتجاج غلط ألنه مل يقل عز و جل ثالثة أشهر فيكون مثل ثالثة قروء وإمنا هذا مثل قوله عز 
كذا فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا و جل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فال جيوز أن يكون أقل منها و

  رجعتم 
فأما من السنة فحدثنا احلسن بن غليب قال حدثنا حيىي بن عبد اهللا قال أخربنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن 

بكري بن عبد اهللا بن األشح عن املنذر بن املغرية عن عروة بن الزبري أن فاطمة بنت أيب حبيش أخربته أهنا أتت رسول 
اهللا فشكت إليه الدم فقال إمنا ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فال تصلي فإذا مر القرء فتطهري مث صلي من 

  القرء إىل القرء 



  قال أبو جعفر فهذا لفظ رسول اهللا مسي احليض قرءا يف أربعة مواضع 
نه حبضرة أصحاب رسول اهللا وأما اإلمجاع فأمجع املسلمون على اإلسترباء حبيضة وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع

  عدة األمة حيضتان نصف عدة احلرة ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصف ففعلت 
  وهذا يدخل يف باب اإلمجاع ألنه مل ينكر عليه أحد من الصحابة 

يف  وقالوا قد أمجع العلماء على أن املطلقة ثالثا إذا ولدت فقد خرجت من العدة ال إختالف يف ذلك وإمنا اختلفوا
  املتوىف عنها زوجها قالوا يف القياس أن يكون احليض مبنزلة الولد ألهنما مجيعا خيرجان من اجلوف 

  ويف سياق اآليه أيضا دليل قال اهللا عز و جل وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن فللعلماء يف هذا قوالن 
  دل على إختصاص أحدمها فوجب أن يكون هلما مجيعا قال ابن عباس احلبل وقال الزهري احليض وليس مث دليل ي

وإمنا حظر عليها كتمان احليض واحلبل ألن زوجها إذا طلقها طالقا ميلك معه الرجعة كان له أن يراجعها من غري 
  أمرها ما مل تنقض عدهتا 

  فإذا كرهته قالت قد حضت احليضة الثالثة أو قد ولدت لئال يراجعها فنهيت عن ذلك 
  عز و جل وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك  قال اهللا

قال حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة وبعولتهن أحق 
  بردهن يف ذلك قال هو أحق بردها يف العدة 

  قال أبو جعفر التقدير يف العربية يف ذلك األجل 
  عروف فقال فيه ابن زيد عليه أيضا أن يتقي اهللا عز و جل فيها وأما وهلن مثل الذي عليهن بامل

وأما وللرجال عليهن درجة ففيه أقوال فقال ابن زيد عليها ان تطيعه وليس عليه أن يطيعها وقال الشعيب إذا قذفها 
  العن ومل حيد وإذا قذفته حدت 

  تنطف حقوقي على زوجيت ومن أحسن ما قيل فيه ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال ما أريد أن أس

قال أبو جعفر ومعىن هذا أن اهللا عز و جل ندب الرجال إىل أن يتفضلوا على نسائهم وأن يكون هلم عليهن درجة 
  يف العفو والفضل واالحتمال ألن معىن درجة يف اللغة زيادة وإرتفاع 

  قال أبو العالية واهللا عزيز يف إنتقامه حكيم يف تدبره 
قول حسن أي عزيز يف إنتقامه ممن خالف أمره أو حدوده يف أمر الطالق أو العدة حكيم فيما  قال أبو جعفر وهذا

  دبر خللقه 
واختلف العلماء يف اآلية اليت تلي هذه فمنهم من جعلها ناسخة ومنهم من جعلها منسوخة ومنهم من جعلها حمكمة 

  وهي اآلية الثالثة والعشرون 

  ن هذه السورة باب ذكر اآلية الثالثة والعشرين م
  قال اهللا عز و جل الطالق مرتان 

فمن العلماء من يقول هى ناسخة ملا كانوا عليه ألهنم كانوا يف اجلاهلية مدة ويف أول اإلسالم برهة يطلق الرجل 
إمرأته ما شاء من الطالق فإذا كادت حتل من طالقها راجعها ما شاء فنسخ اهللا عز و جل ذلك بأنه إذا طلقها ثالثا 

حتل له حىت تنكح زوجا غريه وإذا طلقها واحدة أو إثنتني كانت له مراجعتها ما دامت يف العدة فقال عز و جل  مل



  الطالق مرتان أى الطالق الذي ميلك معه الرجعة وهذا معىن قول عروة 
دة يف قول قريء على عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم عن أيب األزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتا

اهللا عز و جل الطالق مرتان قال فنسخ هذا ما كان قبله فجعل اهللا عز و جل حد الطالق ثالثا وجعل له الرجعة ما 
  مل يطلق ثالثا 

  قال أبو جعفر فهذا قول 
  والقول الثاين أهنا منسوخة بقوله عز و جل فطلقوهن لعدهتن 

  كمة على ثالث جهات والقول الثالث إهنا حمكمة وافترق قول من قال إهنا حم
فمنهم من قال ال ينبغي للرجال إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها إال اثنتني لقول اهللا عز و جل الطالق مرتان مث 

  إن شاء طلق الثالثة بعد وهذا قول عكرمة 
  وهذا قول الشافعي والقول الثاين أنه يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه إن شاء واحدة وإن شاء اثنتني وإن شاء ثالثا 

  والقول الثالث الذي عليه أكثر العلماء أن يطلقها يف كل طهر طلقة واحدة 

وحيتج أصحاب هذا القول بقول رسول اهللا لعمر رضي اهللا عنه مرة فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث 
  تطهر مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن جيامع 

بإسناده فكانت السنة أن يكون بني كل تطليقتني حيضة فلو طلق رجل امرأته وهى  قال أبو جعفر وقد ذكرناه
  حائض مث راجعها مث طلقها يف الطهر الذي يلي احليضة وقعت تطليقتان بينهما حيضة واحدة 

  قال أبو جعفر وهذا خالف السنة فلهذا أمر أن يراجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر 
الطالق مرتان ألن مرتني يدل على التفريق كذا هو يف اللغة قال سيبويه وقد تقول سري عليه مرتني ومن احلجة أيضا 

  جتعله للدهر أي ظرفا فسيبويه جيعل مرتني ظرفا فالتقدير أوقات الطالق مرتان 
ين إمساعيل حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري قال أخرب

  بن 

مسيع عن أيب رزين أن رجال قال يا رسول اهللا أمسع اهللا عز و جل يقول الطالق مرتان فأين الثالثة قال التسريح 
  بإحسان 

قال أبو جعفر ويف هذه اآلية ما قد اختلف فيه اختالفا كثريا وجعله بعضهم فيه املنسوخ بعد اإلتفاق على أنه يف 
  ل وعز وال حيل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا خمالعة الرجل امرأته قال ج

  قال عقبة بن أيب الصهباء سألت بكر بن عبد اهللا املزين عن 

الرجل يريد امرأته أن ختالعه فقال ال حيل له أن يأخذ منها شيئا قلت فأين قول اهللا عز و جل يف كتابه فإن خفتم أال 
اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به قال نسخت قلت فأين جعلت قال يف سورة النساء وإن أردمت  يقيما حدود

  إستبدال زوج مكان زوج و ءاتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وإمثا مبينا واآلية األخرى 
افعة لألخرى فيقع النسخ ألن قوله فإن قال أبو جعفر وهذا قول شاذ خارج عن اإلمجاع وليس إحدى اآليتني ر

حختم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به ليس مبزال بتلك ألهنما إذا خافا هذا مل يدخل الزوج يف 
  وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج ألن هذا للرجال خاصة 



ن سريين واحلسن أهنم قالوا ال جيوز اخللع قال أبو جعفر ومن الشذوذ يف هذا ما روى عن سعيد بن جبري وحممد ب
  إال بأمر السلطان قال شعبة قلت لقتادة عمن أخذ احلسن اخللع إىل السلطان قال عن زياد 

قال أبو جعفر وهو صحيح معروف عن زياد وال معىن هلذا القول ألن الرجل إذا خالع امرأته إمنا هو على ما 
  على ذلك فال معىن لقول من قال هو إىل السلطان  يتراضيان به وال جيوز أن جيربه السلطان

  ومع هذا فقول الصحابة وأكثر التابعني أن اخللع جائز من غري إذن السلطان 
فممن قال ذلك عمر وعثمان وابن عمر رضي اهللا عنه كما حدثنا حممد بن زيان قال حدثنا حممد بن رمح قال 

بن عفراء خترب عبد اهللا بن عمر أهنا اختلعت من زوجها يف عهد  اخربين الليث عن نافع أنه مسع الربيع ابنه معوذ
عثمان فجاء عمها معاذ بن عفراء اىل عثمان رضي اهللا عنه فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال 
ابن عثمان لتنتقل وال مرياث بينهما وال عدة عليها ولكن ال تنكح حىت حتيض حيضة خشية أن يكون هبا محل فقال 

  عمر عثمان خرينا وأعلمنا 
  قال أبو جعفر ويف حديث أيوب وعبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر عن عثمان رضي اهللا عنهما وال نفقة هلا 

  ويف هذا احلديث أحكام وعلوم 
فمنها أن عثمان رضي اهللا عنه أجاز اخللع على خالف ما قال بكر بن عبد اهللا وأجازه من غري إذن السلطان على 

  ف ما قال زياد وجعله طالقا على خالف ما يروى عن ابن عباس وأجازه باملال ومل يسل أهو خال

أكثر من صداقها أم أقل على خالف ما يقول أبو حنيفة وأصحابه أن اخللع ال جيوز بأكثر مما ساق إليها من الصداق 
  ة وأجاز للمختلعة أن تنتقل وجعلها خالف املطلقة ومل جيعل عليها عدة كاملطلق

وقال هبذا القول إسحق بن راهويه قال ليس على املختلعة عدة وإمنا عليها اإلسترباء حبيضة وهو قول ابن عباس بال 
  اختالف 

وعن ابن عمر فيه اختالف فلما جاء عن ثالثة من الصحابة مل يقل بغريه وال سيما ومل يصح عن أحد من الصحابة 
  خالفه فأما عن غريهم فكثري 

العلماء عدة املختلعة عدة املطلقة منهم سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وسامل بن عبداهللا وعروة قال مجاعة من 
بن الزبري وعمر بن عبد العزيز رمحهم اهللا والزهري واحلسن وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري واألوزاعي ومالك 

  وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأمحد بن حنبل رمحهم اهللا 
  عثمان أنه أوجب أن املختلعة أملك بنفسها ال تتزوج إال برضاها وإن كانت مل تطلق إال واحدة ويف حديث 

  وفيه أهنا ال نفقة هلا وال سكىن وأهنما ال يتوارثان 
  وإن كان إمنا طلقها واحدة 

  وفيه أهنا ال تنكح حىت حتيض حيضة 

  عليه  وفيه أن عبد اهللا بن عمر خري أن عثمان خري وأعلم من كل من ويل
وأما حديث ابن عباس فحدثناه أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا حممد بن خزمية قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو 
عوانة عن ليث عن طاووس أن ابن عباس مجع بني رجل وامرأته بعد أن طلقها تطليقتني وخالعها وهذا قول شاذ 

  خارج عن اإلمجاع واملعقول 



نت طالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت بإمجاع فكيف يكون إذا أحذ منها شيئا وذلك أنه إذا قال ألمراته أ
وطلق بصفة مل يقع الطالق فهذا حمال يف املعقول وطاووس موىل لقوم من النمر وهو فقيه أهل النمر وإن كان رجال 

  صاحلا فعنده عن ابن عباس مناكري خيالف عليها وال يقبلها أهل العلم 
ابن عباس أنه قال يف رجل قال إلمرأته أنت طالق ثالثا إمنا تلزمه واحدة وال يعرف هذا عن ابن منها أنه روى عن 

عباس إال من روايته والصحيح عنه وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما أهنا ثالث كما قال اهللا عز و جل فإن 
  طلقها فال حتل له من بعد أى الثالثة 

يت عن ابن عباس يف املختلعة أنه روى عنه أنه قال وقع اخللع بني طالقني قال اهللا قال أبو جعفر فأما العلة اليت رو
  جل وعز الطالق مرتان مث ذكر املختلعة فقال فإن طلقها 

قال أبو جعفر الذي عليه أهل العلم أن قوله عز و جل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان كالم 
أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا فكان هذا حكما مستأنفا مث قال عز و جل فإن طلقها قائم بنفسه مث قال وال حيل لكم 

فرجع إىل األول ولو كان على ما روى عن ابن عباس مل تكن املختلعة إال من طلقت تطليقتني وهذا ما ال يقول به 
  أحد ومثل هذا يف التقدمي والتأخري وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 

   يف النحو ويف اآلية من اللغة قال أبو جعفر وهذا بني
وقد ذكره مالك رمحه اهللا نصا فقال املختلعة اليت اختلعت من كل ما هلا واملفتدية اليت أفتدت ببعض ماهلا واملبادئة 

  اليت بادأت زوجها من قبل أن يدخل هبا فقالت قد أبرأتك فبارئين 
  قال وكل هذا سواء 

يدخل بعضه يف بعض فيقال خمتلعة وإن دفعت بعض ماهلا فيكون تقديره وقال أبو جعفر وهذا صحيح يف اللغة وقد 
  أهنا اختلعت نفسها من زوجها وكذلك املفتدية وإن افتدت بكل ماهلا 

فأما قول من قال ال جيوز أن ختتلع بأكثر مما ساق إليها من الصداق فشيء ال توجبه اآلية ألن اهللا عز و جل قال فال 
به وليس يف التالوة فيما افتدت به من ذلك وال منه فيصح ما قالوا على أن سعيد بن جناح عليهما فيما افتدت 

املسيب يروي عنه أنه قال ال جيوز اخللع إال بأقل من الصداق وقال ميمون بن مهران من أخذ الصداق كله فلم 
  يسرح بإحسان 

  وقد أدخلت اآلية الرابعة والعشرون يف الناسخ واملنسوخ 

  الرابعة والعشرين من هذه السورة باب ذكر اآلية 
  قال اهللا عز و جل وعلى الوارث مثل ذلك 

يف هذه اآلية للعلماء أقوال فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال إهنا حمكمة والذين قالوا إهنا حمكمة هلم فيها 
األب عليهم النفقة  ستة أجوبة فمنهم من قال وعلى الوارث مثل ذلك أن ال يضار ومنهم من قال الوارثة عصبة

والكسوة ومنهم من قال على وارث املرضع النفقة والكسوة ومنهم من قال وعلى الوارث أي الصيب نفسه ومنهم 
  من قال الوارث الباقي من األبوين ومنهم من قال الوارث كل ذي رحم حمرم 
  هاء ونشرحها لتكمل الفائدة يف ذلك قال أبو جعفر وحنن ننسب هذه األقوال إىل قائلها من الصحابة والتابعني والفق

حكى عبد الرمحن بن القاسم يف األسدية عن مالك بن أنس رمحه اهللا أنه قال ال يلزم الرجل نفقة أخ وال ذي قرابة 



  وال ذي رحم منه قال وقول اهللا عز و جل وعلى الوارث مثل ذلك هو منسوخ 
   عبد الرمحن بن القاسم قال أبو جعفر هذا لفظ مالك ومل يبني ما الناسخ هلا وال

  ومذهب ابن عباس وجماهد و الشعيب أن املعىن وعلى الوارث مثل ذلك أى ال يضار 
والذين قالوا علىت وارث األب النفقة والكسوة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واحلسن بن أيب احلسن كما قريء 

حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو علي حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة قال 
  بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن عمر أجرب بين عم على منفوس ويف رواية ابن عيينة الرجال دون النساء 

  وقال احلسن إذا خلف أمه وعمه األم موسرة والعم معسر فالنفقة على العم 

إذا خلف أما وعما فعلى كل واحد منهما على والذين قالوا وعلى وارث املولود النفقة والكسوة زيد بن ثابت قال 
  قدر مرياثهما وهو قول عطاء وقال قتادة على وارث الصيب ال قدر مرياثهم 

وقال قبيصة بن ذؤيب الوارث الصيب كما قريء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا 
بيعة عن قبيصة بن ذؤيب وعلى الوارث مثل ذلك أبو عبد الرمحن املقريء قال حدثنا حيوة قال حدثنا جعفر بن ر

قال الوارث الصيب وروى ابن املبارك عن سفيان الثوري قال إذا كان للصيب أم وعم أجربت األم على رضاعة ومل 
  يطالب العم بشيء 

  وأما الذين قالوا على كل ذي رحم حمرم فهم أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد 

  اليت وصفناها من أقوال الصحابة والتابعني والفقهاء  قال أبو جعفر فهذه مجيع األقوال
فأما قول مالك رمحه اهللا إهنا منسوخة فلم يبينه وال علمت أن أحدا من أصحابه بني ذلك والذي يشبه أن تكون 
 الناسخ هلا عنده واهللا أعلم أنه ملا أوجب اهللا عز و جل للمتوىف عنها زوجها من مال املتوىف نفقة حول والسكىن مث

نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث واما قول من قال وعلى الوارث مثل ذلك أن ال يضار فقول حسن 
  ألن أموال الناس حمظورة فال خيرج منها شيء إال بدليل قاطع 

  وأما قول من قال على ورثة األب فاحلجة أن النفقة كانت على األب فورثته أوىل من ورثة االبن 

  على ورثة االبن فنقول كما يرثون يقومون به وأما حجة من قال 
قال أبو جعفر وكان حممد بن جرير خيتار قول من قال الوارث ههنا االبن وهو إن كان قوال غريبا فاإلسناد به 

  صحيح واحلجة فيه ظاهرة ألن ماله أوىل به 
موسر أنه ال جيب على األب  وقد أمجع الفقهاء إال من شذ منهم أن رجال لو كان له ولد طفل وللولد مال واألب

نفقة وال رضاع وأن ذلك من مال الصيب فإن قيل قد قال اهللا عز و جل وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن 
  باملعروف قيل هذا الضمري للمؤنث ومع هذا فإن اإلمجاع حد لآلية مبني هلا ال يسع مسلما اخلروج عنه 

حجته أنه ال جيوز لألم تضييع ولدها وقد مات من كان ينفق وأما قول من قال ذلك على من بقي من األبوين ف
  عليها وعليه 

وأما قول من قال النفقة والكسوة على كل ذي رحم حمرم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم حمرم 
  إذا كان فقريا 

 من سنة صحيحة بل ال قال أبو جعفر وقد عورض هذا القول بأنه مل يؤخذ من كتاب اهللا عز و جل وال إمجاع وال



يعرف من قول سوى من ذكرناه فأما القرآن فقال اهللا تعاىل وعلى الوارث مثل ذلك فتكلم الصحابة والتابعون فيه 
مبا تقدم ذكره فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة على 

  ا خمالفة نص القرآن ألن اخلال ال يرث مع ابن خاله وليس على ابن عمه شيء فهذ

العم يف قول أحد وال يرث وحده على قول كثري من العلماء والذي احتجوا به من النفقة على كل ذي رحم حمرم 
  أكثر أهل العلم على خالفه 

  يها ما نسخ وأما اآلية اخلامسة والعشرون فقد تكلم العلماء أيضا فيها فقال أكثرهم هي ناسخة وقال بعضهم ف

  باب ذكر اآلية اخلامسة والعشرين من هذه السورة 
  قال اهللا جل وعز والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم ربعة أشهر وعشرا االية 

أمجع اكثر العلماء على أن هذه اآلية ناسخة لقوله عز و جل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم 
 احلول غري إخراج أوصى هلا زوجها بنفقة سنة وبالسكىن ما مل خترج فتتزوج مث نسخ ذلك بأربعة أشهر متاعا إىل

  وعشر أو باملرياث 
واختلف الذين قالوا هذا القول قال بعضهم نسخ من األربعة األشهر والعشر املتويف عنها زوجها وهي حامل 

  فانقضاء عدهتا إذا ولدت وقال قوم آخر األجلني 
قوم هو عام مبعىن اخلاص أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ليس حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر  وقال

  وعشرا 
  وقال قوم ليس يف هذا نسخ وإمنا هو نقصان من احلول 

  وقال قوم مها حمكمتان واستدلوا بأهنا منهية عن املبيت يف غري منزل زوجها 
  ل ونذكر قائلي من يعرف منهم قال أبو جعفر وحنن نشرح هذه األقوا

فممن قال إن اآلية ناسخة وصح ذلك عنه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وعبد اهللا بن الزبري حني قال عبد اهللا بن 
الزبري قلت لعثمان مل أثبت يف املصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري 

ن يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فقال يا بن أخي إين إخراج وقد نسختها والذي
ال أغري شيئا عن مكانه فبني عثمان رضي اهللا عنه أنه إمنا أثبت يف املصحف على ما أخذه عن النيب وأخذه النيب عن 

  جربيل عليهما السالم على ذلك التأليف مل يغري منه شيئا 
ال حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أخربنا أبو جعفر ق

قتادة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
و الثمن ونسخ احلول العدة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال متاعا إىل احلول غري إخراج نسخها الربع أ

  أربعة أشهر و عشرا 
قال أبو جعفر وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن 

عباس قال وقول تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم اآلية كانت املرأة إذا مات زوجها 
  سنة وينفق عليها من ماله مث أنزل اهللا عز و جل بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون  وتركها اعتدت



أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إال أن تكون حامال فانقضاء عدهتا أن تضع ما يف بطنها ونزل وهلن 
اهللا عز و جل املرياث وترك النفقة  الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبني

  والوصية 
قال أبو جعفر وأما قول من قال إنه عام مبعىن اخلاص فقول حسن ألنه قد تبني ذلك بالقرآن واحلديث وسنذكر 

  ذينك 
وأما قول من قال نسخ منها احلوامل فيحتج بقول ابن مسعود من شاء العنته أن سورة النساء القصري نزلت بعد 

 أن قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن نزلت بعد اليت يف البقرة وهذا القول أعين أن الطويل يعين
أوالت األمحال ناسخة لليت يف البقرة أو مبينة هلا قول أكثر الصحابة والتابعني والفقهاء فمنهم عمر وابن عمر وابن 

بن املسيب والزهري ومالك واألوزاعي والثوري  مسعود وأبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي اهللا عنهم وسعيد
  وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور رمحهم اهللا 

وأما قول من قال آخر األجلني فحجته أنه مجع بني اآليتني وممن قال به بال اختالف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  وكان بينه وبني الصحابة فيه منازعة شديدة كثرية من أجل اخلالف فيه 

كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال أخربنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا 
عبيد بن احلسن قال حدثنا بن معقل قال شهدت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقد سئل عن رجل توىف وامرأته 

ن أبا مسعود البدري يقول لتبتغ لنفسها فقال إن فروخا ال حامل فقال تعتد آخر األجلني فقيل له يا أمري املؤمنني إ
  يعلم شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود البدري فقال بلى وأنا أعلم وذكر احلديث 

  وممن صح عنه أنه قال تعتد اخر األجلني عبد اهللا بن عباس 
  قال أبو جعفر وقد ذكرنا من قال بغري هذا من الصحابة حىت قال 

وضعت محلها وزوجها على السرير حلت وعلى القول اآلخر ال حتل حىت متضي أربعة أشهر عمر رضي اهللا عنه إن 
وعشرا مث جاء التوقيف عن النيب بأهنا حتل إذا توىف عنها زوجها وهي حامل مث ولدت قبل انقضاء أربعة اشهر 

  وعشرا 
ك عن حيىي بن سعيد عن وصح ذلك عنه كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال حدثنا مال

سليمان بن يسار أن عبد اهللا بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرمحن سئال عن املرأة يتوىف عنها زوجها وهى حامل فقال 
ابن عباس آخر اآلجلني وقال أبو سلمة إذا ولدت فقد حلت فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعىن أبا سلمة فأرسلوا 

سلمة زوج النيب فجاء فأخربهم أن أم سلمة قالت ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة  كريبا موىل ابن عباس إىل أم
  زوجها بليال فذكرت ذلك 

  لرسول اهللا فقال قد حللت وقال احلسن والشعيب ال تتزوج حىت خترج من دم النفاس وكذا قال محاد بن أيب سليمان 
ه وال سيما ونص القرآن وأوالت األمحال أجلهن أن قال أبو جعفر وإذا قال رسول اهللا شيئا مل يلتفت إىل قول غري

  يضعن محلهن 
وقد أمجع اجلميع بال خالف بينهم أن رجال لو توىف وترك امرأته حامال فانقضت أربعة أشهر وعشرا أهنا ال حتل حىت 

  تلد فعلم أن املقصود الوالدة 



هذا مثل صالة املسافر ملا نقصت من  وأما قول من قال ليس يف هذا نسخ وإمنا هو نقصان من احلول فحجته أن
  األربع إىل اثنني مل يكن هذا ناسخا 

وهذا غلط بني ألنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا مل خترج فإن خرجت مل متنع مث أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة 
  أشهر وعشرا وهذا هو النسخ وليس صالة املسافر من هذا يف شيء 

رضي اهللا عنها قالت فرضت الصالة ركعتني ركعتني فزيد يف صالة احلضر وأقرت  والدليل على ذلك أن عائشة
  صالة املسافر حباهلا وكذا تقول مجاعة من الفقهاء أن فرض املسافر ركعتان 

قال أبو جعفر وقد عورضوا يف هذا بأن عائشة رضي اهللا عنها كانت تتم يف السفر فكيف تتم يف السفر وهي تقول 
تان فهذا متناقض فأجيبوا عن ذلك بأن هذا ليس مبتناقض ألنه قد صح عنها ما ذكرناه وهي أم فرض املسافر ركع

املؤمنني رضي اهللا عنها فحيث حلت فهي مع أوالدها فليست مبسافرة وحكمها حكم من كان حاضرا فلذلك 
  كانت تتم الصالة إن صح عنها اإلمتام 

دثنا قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد ومما يدلك على أن اآلية منسوخة أن بكر بن سهل ح
اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن محيد بن نافع عن زينب ابنة أيب سلمة أهنا أخربته هذه األحاديث 

  الثالثة 
  قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النيب حني توىف أبوها 

يه صفرة خلوق أو غريه فدهنت منه جارية مث مست بعارضيها مث قالت أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب ف
واهللا مايل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا يقول ال حيل ال مرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت 

  فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا 
أخوها فدعت بطيب فمست منه مث قالت أما واهللا ما يل قالت زينب ودخلت على زينب ابنة جحش حني توىف 

بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا على املنرب يقول ال حيل ال مرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على 
  ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا 

قالت يا رسول اهللا إن ابنيت توىف عنها زوجها وقد قالت زينب ومسعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إىل رسول اهللا ف
اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول اهللا ال مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول ال مث قال رسول اهللا إمنا هي أربعة أشهر 

  وعشر وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة على رأس احلول 
  س احلول قال قال محيد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأ

محيد فقالت زينب كانت املرأة إذا تويف عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ومل متس طيبا وال شيئا حىت متر 
هبا سنة مث تؤتى بدابة محار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إال مات مث خترج فتعطي بعرة فترمى هبا مث 

   تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه
قال أبو جعفر ويف هذا احلديث من الفقه واملعاين واللغة شيء كثري فمن ذلك إجياب اإلحداد واالمتناع من الزينة 

والكحل عن املتوىف عنها زوجها على خالف ما روى إمساعيل بن علية عن يونس عن احلسن أنه كان ال يرى بالزينة 
  بأسا للمتوىف عنها زوجها وال يرى إال حداد شيئا 

يه قوله ال حيل ال مرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج فأوجب هذا على كل وف



امرأة بالغة كانت أو غري بالغة مدخول هبا أو غري مدخول هبا أمة كانت حتت حر أو حرة كانت حتت عبد أو مطلقة 
  واحدة أو اثنتني ألهنا مبنزلة من مل تطلق 

  يث على أنه ال إحداد على كافرة لقوله تؤمن باهللا واليوم اآلخر ودل ظاهر احلد
  ودل أيضا ظاهرة على أنه ال احداد على احلامل لذكره أربعة اشهر وعشرا 

قال أبو جعفر فأما معىن ترمي بالبعرة فقال فيه أهل اللغة والعلماء مبعاين العرب أهنن كن يفعلن ذلك لريين أن 
  ن تلك البعرة املرمية مقامهن حوال أهون عليهن م

وفيه من اللغة والغريب قوله تفتض وقد رواه بعض الفقهاء اجللة تقبص وقال معناه جتعل أصابعها على الطائر كما 
  قريء فقبضت قبصة فخالفه أصحاب مالك رمحه اهللا أمجعون وقالوا تفتض وهو على تفسري مالك كذا جيب 

بن يوسف قال مسعت مالكا رمحه اهللا وسئل ما تفتض به قال متسح به كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا 
  جلدها 

قال أبو جعفر هذا مشتق من انفض القوم إذا تفرقوا وزال بعضهم عن بعض قال جل وعز حىت ينفضوا فمعىن 
  تفتض به تزول به ألهنا ال تزول من مكاهنا إال هبذا فقد صارت تفتض به 

  تان واحتج بأن على املتوىف عنها وأما قول من قال اآليتان حمكم

زوجها أن ال تبيت إال يف منزهلا فليس بشيء ألنه لو كان كما قال وجب عليها أن تقيم سنة كما يف اآلية املنسوخة 
  وأيضا فليس مقامها يف منزهلا إمجاعا بل قد اختلف فيه الصدر األول ومن بعدهم 

وابن مسعود وابن عمر رضي اهللا عنهم وتابعهم على ذلك أكثر فممن قال أن عليها املقام عمر وعثمان وأم سلمة 
  فقهاء األمصار فقال مالك رمحه اهللا تزور وتقيم بعد العشاء إىل أن يهدأ الناس وال تبيت إال يف منزهلا 

وهذا قول الليث بن سعد وسفيان الثوري وأيب حنيفة والشافعي رمحهم اهللا وقال حممد بن احلسن ال خترج املتوىف 
  نها زوجها وال املبتوتة من منزهلا البتة ع

وممن قال غري هذا وقال هلا أن خترج وحتج إن شاءت وال تقيم يف منزهلا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعلى هذا 
صح عنه أنه أخرج ابنته أم كلثوم زوجة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا قتل عمر فضمها إىل منزله قبل أن 

  ح عن ابن عباس مثل هذا تنقضي عدهتا وص
وروى الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ليس على املتوىف عنها زوجها وال على املبتوتة إقامة يف 

  بيتها إمنا قال اهللا تعاىل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإمنا عليهما العدة وليس عليها املقام وال نفقة هلما 
ين أنه ليس على املتوىف عنها زوجها إقامة ابن عباس قال قالت عائشة رضي اهللا عنها وجابر وممن قال هبذا القول أع

  بن عبد اهللا فهؤالء أربعة من الصحابة مل يوجبوا اإلقامة 
ومنهم من احتج باآلية واحلجة ملخالفهم قوله عز و جل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فعليهن أن حيبسن 

  ء إال ما خرج بدليل أنفسهن عن كل األشيا
  ومن احلجة أيضا توقيف الرسول وقوله للفريعة حني توىف عنها زوجها أقيمي يف منزلك حىت يبلغ الكتاب أجله 
وقد قال قوم إن قول اهللا عز و جل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم منسوخ باحلديث ال 

  وصية لوارث وأكثر 



  باآلية اليت ذكرناها  العلماء على اهنا منسوخة
  قال أبو جعفر ومما يبني لك أهنا منسوخة اختالف العلماء يف النفقة على املتوىف عنها زوجها وهى حامل 

  فأكثر العلماء تقول ال نفقة هلا وال سكىن 
اح وممن فمن الصحابة عبد اهللا بن عباس وابن الزبري وجابر ومن التابعني سعيد بن املسيب واحلسن وعطاء بن أيب رب

  دوهنم مالك بن أنس وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد وهو الصحيح من قول الشافعي رمحه اهللا 
وممن قال للمتوىف عنها زوجها وهي حامل النفقة من رأس املال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وابن مسعود وابن 

وأيوب السختياين ومحاد بن أيب سليمان  عمر رمحهما اهللا وهذا قول شريح وخالس بن عمرو والشعيب والنخعي
  والثوري وأيب عبيد 

  وفيه قول ثالث عن قبيصة بن ذؤيب قال لو كنت فاعال جلعلتها من مال ذي بطنها 

وحجة من قال ال نفقة للمتوىف عنها زوجها إمجاع املسلمني أنه ال نفقة ملن كانت جتب له النفقة على الرجل قبل 
آبائه الذين جتب عليه نفقتهم بإمجاع إذا كان زمين فقراء فكذا جيب أيضا يف احلامل موته من أطفاله وأزواجه و

  املتوىف عنها زوجها 
قال أبو جعفر واختلفوا أيضا يف اآلية السادسة والعشرين فمنهم من قال هي حمكمة واجبة ومنهم من قال هي 

  وخة مندوب إليها ومنهم من قال قد أخرج منها شيء ومنهم من قال هي منس

  باب ذكر اآلية السادسة والعشرين من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن على املوسع 

  قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني 
لمطلقة كما قال جل ثناؤه ومتعوهن من الصحابة علي بن فممن قال بظاهر اآلية وأنه واجب على كل مطلق املتعة ل

  أيب طالب رضي اهللا عنه ومن التابعني احلسن 
قال احلسن وأبو العالية لكل مطلقة متعة مدخول هبا أو غري مدخول هبا مفروض هلا أو غري مفروض هلا وهذا قول 

  سعيد ابن جبري والضحاك وهو قول أيب ثور 
بن سهل قال حدثنا عبد اهللا ابن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول قال أبو جعفر وحدثنا بكر 

  لكل مطلقة متعة 
وأما من قال قد أخرج منها شيء فعبد اهللا بن عمر كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا ابن يوسف قال 

ا صداق ومل متس فحسبها نصف ما فرض حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لكل مطلقة متاع إال اليت مل يسم هل
  هلا 

وأما قول من قال ومتعوهن على الندب ال على احلتم واإلجياب فهو قول شريج قال متع إن كنت من احملسنني أال 
  حتب أن تكون من املتقني فهذا قول مالك بن أنس رمحه اهللا أنه ال جيرب على املتعة المرأة من املطلقات كلهن 

يفة وأصحابه وهو يروي عن الشافعي رمحه اهللا أنه ال جيرب على املتعة إال أن يتزوج إمرأة وال يسمى وأما قول أيب حن
  هلا صداقا فيطلقها قبل أن ميسها فإنه جيرب على متتيعها 

وأما قول من قال بالنسخ فيها فهو قول سعيد بن املسيب كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا أمحد بن 



يف قال حدثنا أسباط بن حممد قال حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال كانت احلسن الكو
  املتعة واجبة ملن مل يدخل هبا من النساء يف سورة األحزاب مث نسختها اآلية اليت يف البقرة 

ملؤمنات مث طلقتموهن من قبل قال أبو جعفر جيب أن تكون اليت يف سورة األحزاب يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم ا
أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن فهذا إجياب املتعة والناسخة هلا عنده اليت يف البقرة وإن 
طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم اآلية وهذا ال يكون فيها ناسخ وال 

ن ولكن القول الصحيح البني أنه اجتزى بذكر املتعة مث فلم يذكرها ههنا وال منسوخ ألنه ليس يف اآلية ال متتعوه
  سيما وبعده وللمطلقات متاع باملعروف 

فهذا أوكد من متعوهن ألن متعوهن قد يقع على الندب وذكره التمتيع يف القرآن مؤكد قال اهللا عز و جل على 
  هر القرآن املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف وكذا ظا

وهو قول علي بن أيب طالب ومن ذكرنا وهو أحد قويل الشافعي أن على كل مطلق متعة إذا كان الطالق من قبله 
  فأما تفرضوا هلن فريضة ففيه أن علي بن أيب طلحة روى عن بن عباس قال الفريضة الصداق 

كانت فريضة ما تقول ... ا قال الشاعر قال أبو جعفر الفرض يف اللغة اإلجياب ومنه فرض احلاكم على فال كذا كم
  ... كان الزنا فريضة الرجم ... كما 

  وقد احتج قوم يف أن التمتيع ليس بواجب لقول اهللا عز و جل حقا على احملسنني وكذا حقا على املتقني 
ون بأن يكونوا وهذا ال يلزم ألنه إذا كان واجبا على احملسنني فهو على غريهم أوجب وأيضا فإن الناس مجيعا مأمور

حمسنني متقني ألن معىن جيب أن يكون حمسنا جيب أن حتسن إىل نفسك بأن تؤدي فرائض اهللا عز و جل وجتتنب 
معاصيه فتكون حمسنا إىل نفسك حىت ال تدخل النار وجيب أن تتقي اهللا عز و جل بترك معاصيه واالنتهاء إىل ما 

  حمسنني متقني  كلفكه اهللا من فرائضه فوجب على اخللق أن يكونوا
  واختلف العلماء يف اآلية السابعة والعشرين فقال بعضهم هي منسوخة وقال بعضهم هي خمصوصة 

  باب ذكر اآلية السابعة والعشرين من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل ال إكراه يف الدين 

اتلهم ومل يرض منهم إال فمن العلماء من قال هي منسوخة ألن رسول اهللا قد أكره العرب على دين اإلسالم وق
  باإلسالم 

  فممن قال بذلك سليمان بن موسى قال نسخها يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني 
وقال زيد بن أسلم أقام رسول اهللا مبكة عشر سنني يدعو الناس إىل اإلسالم وال يقاتل أحدا فأىب املشركون إال قتاله 

   فاستأذن اهللا عز و جل يف قتاهلم فأذن له
وقال بعض العلماء ليست منسوخة ولكن ال إكراه يف الدين نزلت يف أهل الكتاب ال يكرهون على اإلسالم إذا 

  أدوا اجلزية والذين يكرهون أهل األوثان فهم الذين نزلت فيهم يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني وأعلظ عليهم 

بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال أخربنا سفيان بن عيينة عن ومما حيتج به هلذا القول ما قريء على أمحد بن حممد 
زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول لعجوز نصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي 

اه يف إن اهللا بعث حممدا باحلق قالت العجوز أنا عجوز كبرية وأموت إىل قريب فقال عمر اللهم اشهد مث قال ال إكر



  الدين 
وممن قال إهنا خمصوصة ابن عباس كما قريء على أمحد بن شعيب عن حممد بن بشار عن ابن أيب عدي يف حديثه عن 

شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال كانت املرأة جتعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده 
ار فقالت األنصار ال ندع أبناءنا فأنزل اهللا عز و جل ال إكراه يف فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنص

  الدين قد تبني الرشد من الغي 
قال أبو جعفر قول ابن عباس يف هذه اآلية أوىل األقوال لصحة إسناده وأن مثله ال يؤخذ بالرأي فلما خرب أن اآلية 

  نزلت يف هذا وحكم أهل الكتاب كحكمهم  نزلت يف هذا وجب أن تكون أوىل األقوال وأن تكون اآلية خمصوصة

فأما دخول األلف واالم يف الدين فللتعريف ألن املعىن ال إكراه يف الدين ويف ذلك قول آخر يكون التقدير وال 
  إكراه يف دين اإلسالم واأللف والالم عوض عن املضاف إليه مثل يصهر به ما يف بطوهنم واجللود أي وجلودهم 

ا يف اآلية الثامنة والعشرين فقال بعضهم هي ناسخة وقال بعضهم نزلت يف شيء بعينه غري واختلف العلماء أيض
  ناسخة وقال بعضهم هي عامة 

  باب ذكر اآلية الثامنة والعشرين من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة 
ن إذا أعسر من دين عليه بيع حىت يستويف املدين دينه منه فمن قال إهنا ناسخة احتج بأن اإلنسان يف أول اإلسالم كا

  فنسخ اهللا عز و جل ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة 
يدلك على هذا القول أن أمحد بن حممد األزدي حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن أيب داود قال حدثنا حيىي بن صاحل 

زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن البيلماين قال كنت مبصر فقال يل  الوجاظي قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن
  رجل أال أدلك على رجل من أصحاب رسول اهللا فقلت بلى فأشار إىل رجل فجئته فقلت من 

أنت رمحك اهللا فقال أنا سرق فقلت سبحان اهللا ما ينبغي لك أن تسمى هبذا االسم وأنت رجل من أصحاب النيب 
اين سرقا فلن أدع ذلك أبدا قلت ومل مساك سرقا قال لقيت رجال من أهل البادية ببعريين له فقال إن رسول اهللا مس

يبيعهما فابتعتهما منه وقلت له انطلق معي حىت أعطيك فدخلت بييت مث خرجت من خلف خرج يل وقضيت بثمن 
فقدمين إىل رسول اهللا  البعريين حاجيت وتغيبت حىت ظننت أن األعرايب قد خرج فخرجت واألعرايب مقيم فأخذين

فأخربته اخلرب فقال رسول اهللا ما محلك على ما صنعت فقلت قضيت بثمنهما حاجيت يا رسول اهللا قال فاقضه قال 
  قلت ليس عندي قال أنت سرق اذهب به يا أعرايب فبعه حىت تستويف حقك 
ن نبتاعه منك قال فو اهللا إن منكم قال فجعل الناس يساومونه يب ويلتفت إليهم ويقول ما تريدون فيقولون نريد أ

  أحدا أحوج إليه مين اذهب فقد اعتقتك 
قال أمحد بن حممد األزدي ففي هذا احلديث بيع احلر يف الدين وقد كان ذلك يف أول اإلسالم يباع من عليه دين 

وإن كان ذو  فيما عليه من الدين إذا مل يكن له مال يقضيه عن نفسه حىت نسخ اهللا عز و جل ذلك فقال تعاىل
  عسرة فنظرة إىل ميسرة 

وذهب قوم إىل أن هذه اآلية إمنا نزلت يف الربا وأنه إذا كان لرجل على رجل دين ومل يكن عنده ما يقضيه إياه 
  حبس أبدا حىت يوفيه 



  واحتجوا بقول اهللا عز و جل إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها 
كما حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال فهذا قول شريح وإبراهيم النخعي 

أخربين معمر عن أيوب عن حممد بن سريين يف قول اهللا عز و جل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة قال خاصم 
ة فنظرة إىل رجل إىل شريح يف دين له فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال اهللا عز و جل وإن كان ذو عسر

ميسرة فقال شريح كان هذا يف الربا وإمنا كان يف األنصار وإن اهللا عز و جل قال إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 
إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل وال يأمرنا اهللا بشيء مث خنالفه احبسوه إىل جانب السارية حىت 

  يوفيه 
  م فنظرة إلىا ميسرة عامة يف مجيع الناس وكل من أعسر أنظر وقال مجاعة من أهل العل

  وهذا قول أيب هريرة واحلسن ومجاعة من الفقهاء 

وعارض يف هذه األقوال بعض الفقهاء بأشياء من النظر والنحو واحتج بأنه ال جيوز أن يكون هذا يف الربا قال ألن 
  ىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم الربا قد أبطل فكيف يقال فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إ

واحتج من النحو بأنه لو كان يف الربا لكان وإن كان ذا عسرة ألنه قد تقدم ذكره فلما كان يف السواد وإن كان 
فدى لبين ... ذو عسرة علم أنه منقطع من األول عام لكل من كان ذا عسرة وكان مبعىن وقع حدث كما قال 

  ... يوم ذو كواكب أشهب إذا كان ... ذهل بن شيبان ناقيت 
قال أبو جعفر هذا االحتجاج ظاهر حسن فإذا فتشت عنه مل يلزم وذلك أن قوله الربا قد أبطله اهللا عز و جل فاألمر 
يف قوله قد أبطله اهللا صحيح إن كان يريد أال يعمل به وإال فقد قال جل وعز فلكم رءوس أموالكم فما الذي مينع 

ا وأما احتجاجه بالنحو فال يلزم قد جيوز أن يكون التقدير وإن كان منهم ذو عسرة أن يكون اإلعسار يف مثل هذ
  وقد حكى النحويني املرء مقتول مبا قتل به إن خنجر فخنجر وإن كان جيوز فيه غري هذا 

  وأحسن ما قيل يف اآلية قول عطاء والضحاك قاال هي يف 

أن تكون ناسخة عامة نزلت يف الربا مث صار حكم غريه كحكمه الربا والدين كله فهذا قول جيمع األقوال ألنه جيوز 
وال سيما وقد روى يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن ابن عباس قال نزلت يف الربا وهذا توقيف من ابن عباس حبقيقة 

  األمر مما ال جيوز أن يؤخذ بقياس وال رأي ألنه خرب أهنا نزلت فيه 
  ة على املوسر واملعسر وقال السدي على املعسر وهذا أوىل ألنه يليه فأما وأن تصدقوا خري لكم فجعله قتاد

  واختلفوا يف اآلية التاسعة والعشرين وجاء االختالف فيها عن الصدر األول والثاين 

  باب ذكر اآلية التاسعة والعشرين من هذه السورة 
فاكتبوه اآلية فافترق العلماء فيها على ثالثة قال اهللا عز و جل يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى 

  أقوال 
فمنهم من قال ال يسع مؤمنا إذا باع بيعا إىل أجل أو اشترى إال أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا وال يسع مؤمنا 
اشترى شيئا أو باعه إال أن يشهد وال يكتب إذا مل يكن إىل أجل واحتجوا بظاهر القرآن وقال بعضهم هذا على 

  ب واإلرشاد ال على احلتم الند
  وقال بعضهم هو منسوخ 



فممن قال هو واجب من الصحابة ابن عمر وأبو موسى األشعري رضي اهللا عنهما ومن التابعني حممد بن سريين 
وأبو قالبة والضحاك وجابر بن زيد وجماهد ومن أشدهم يف ذلك عطاء قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو 

  درهم أو أقل من ذلك فإن اهللا عز و جل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم  نصف درهم أو ثلث

قال أبو جعفر وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم عن مغرية 
  عن إبراهيم قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل 

ال حيل ملسلم إذا باع واشترى إال أن يشهد وإال كان خمالفا كتاب اهللا  وممن كان يذهب إىل هذا حممد بن جرير وأنه
عز و جل وكذا إن كان إىل أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا واحتج حبجج سنذكرها يف آخر األقوال يف 

  اآلية 
حدثنا إبراهيم بن وممن قال إهنا منسوخة من الصحابة أبو سعيد اخلدري كما حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال 

ديسم اخلراساين قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال حدثنا حممد بن مروان قال حدثنا عبد امللك بن أيب نضرة عن أبيه 
  عن أيب 

سعيد اخلدري أنه تال يا أيها الذين ءامنوا إذا تدانيتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه إىل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
  قال نسخت هذه ما قبلها  الذي اؤمتن أمانته

  قال أبو جعفر وهذا قول احلسن واحلكم وعبد الرمحن بن زيد 
وممن قال إهنا على الندب واإلرشاد ال على احلتم الشعيب وحيكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي 

  رمحهم اهللا 
ىل أجل أن يكتب ويشهد وإن اشتراه واحتج حممد بن جرير يف أهنا أمر الزم وأنه واجب على كل من اشترى شيئا إ

بغري أجل أن يشهد بظاهر اآلية وأنه فرض ال يسع تضييعه ألن اهللا عز و جل أمر به وأمر اهللا عز و جل الزم ال 
  حيمل على الندب واإلرشاد إال بدليل وال دليل يدل 

ومل تأت آية فيها ال تكتبوا  على ذلك وال جيوز عنده أن يكون هذا نسخا ألن معىن الناسخ أن يبقى حكم املنسوخ
  وال تشهدوا فيكون هذا ناسخا 

واحتج بأنه ال معىن لقول من قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي آؤمتن أمانته ناسخ لألول ألن هذا حكم غري 
أي ذلك وإمنا هذا حكم من مل جيد كاتبا قال اهللا عز و جل ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا 

فلم يطالبه برهن فليؤد الذي اؤمتن أمانته قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا لألول جلاز أن يكون قوله تعاىل وإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط اآلية ناسخا لقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إىل 

  فصيام شهرين متتابعني ناسخا لقوله عز و جل فتحرير رقبة الصلواة وجلاز أن يكون قوله تعاىل فمن مل جيد 
  قال أبو جعفر فهذا كالم بني غري أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على أن هذا ليس بواجب 
 ومما حيتجون فيه أن املسلمني جممعون على أن رجال لو خاصم رجال إىل احلاكم فقال باعين كذا فقال ما بعته ومل

  تكن بينة أن احلاكم يستحلفه وحيتجون أيضا حبديث الزهري عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن 

عمه وكان من أصحاب النيب أن رسول اهللا ابتاع فرسا من أعرايب مث استتبعه ليدفع إليه مثنه فأسرع النيب املشي 
أم أبيعه فقال أليس قد ابتعته منك قال ال  فساوم قوم اإلعرايب بالفرس ومل يعلموا فصاح األعرايب بالنيب أتبتاعه مين



واهللا ما ابتعته مين فأقبل الناس يقولون له وحيك إن رسول اهللا ال يقول إال حقا فقال هل من شاهد فقال خزمية أنا 
أشهد فقال النيب مب تشهد قال أشهد بتصديقك فجعل النيب شهادة خزمية شهادة رجلني فاحتجوا هبذا احلديث أن 

  اع بغري إشهاد النىب ابت
فأما ما احتج به حممد بن جرير فصحيح غري أن مث وجها خيرج منه مل يذكره وهو أن علي بن أيب طلحة روى عن 

  ابن عباس يف قوله عز و جل ما ننسخ من ءاية أو ننسها قال ننساها نتركها هكذا يقول احملدثون والصواب نتركها 
بن حممد على مذهب ابن عباس وبني معىن ذلك قال ننسخها نزيل قال أبو جعفر ويف هذا معىن لطيف شرحه سهل 

حكمها بآية غريها وننسأها نزيل حكمها بأن نطلق لكم تركها كما قال عز و جل يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات 
  يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنني اآلية مث أطلق للمسلمني ترك ذلك من 

  نسختها فكذا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وكذا وأشهدوا إذا تبايعتم  غري آية
قال أبو جعفر فأما النسخ فكما قال حممد بن جرير وأما الندب فال حيمل عليه األمر إال بدليل قاطع وأما قول جماهد 

  ه ال جيوز الرهن إال يف السفر ألنه يف اآلية كذلك فقول شاذ واجلماعة على خالف
قال أبو جعفر وقرىء على أمحد بن شعيب عن يوسف بن محاد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة 

  عن ابن عباس قال توىف رسول اهللا وذرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من شعري ألهله 
  دين والفائدة يف بدين وقد تقدم قال أبو جعفر وليس كون الرهن يف اآلية يف السفر مما حيظر غريه وأما إذا تداينتم ب

تداينتم فاجلواب عنه أن العرب تقول تداينا أي جتازينا وتعاطينا األخذ بيننا فأبان اهللا عز و جل بقوله بدين املعىن 
  الذي قصد له 

 واختلف العلماء يف اآلية اليت هى تتمة الثالثني آية من هذه السورة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي
  حمكمة عامة ومنهم من قال هي حمكمة خاصة 

  باب ذكر اآلية اليت هي تتمة ثالثني من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا اآلية فعن ابن عباس فيها ثالثة أقوال 

ا كسبت وعليها ما اكتسبت وسنذكره أحدهن أهنا منسوخة بقوله عز و جل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا م
  بإسناده 

والثاين أهنا غري منسوخة وأهنا عامة حياسب املؤمن والكافر واملنافق مبا أبدى وأخفى فيغفر للمؤمنني ويعاقب 
  الكافرون واملنافقون 

  عباس والثالث أهنا خمصوصة وأهنا يف كتمان الشهادة وإظهارها كذا روى يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن ابن 
فأما الرواية عن عائشة رضي اهللا عنها فإهنا قالت ما هم به العبد من خطيئة عوقب على ذلك مبا يلحقه من اهلم 

  واحلزن يف الدنيا فهذه أربعة أقوال 

وقرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا إمساعيل بن علية قال حدثنا ابن أيب جنيح عن 
  ول اهللا عز و جل وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا قال هذا يف الشك واليقني جماهد يف ق

  وهذه األقوال اخلمسة يقرب بعضها من بعض 
  فقول جماهد يف الشك واليقني قريب من قول ابن عباس إهنا مل تنسخ وإهنا عامة 



  ى أن غري الشهادة مبنزلتها وقول ابن عباس الذي رواه عنه مقسم أهنا يف الشهادة تصح عل
  وقول عائشة رضي اهللا عنها إهنا ما يلحق اإلنسان يف الدنيا على أن تكون عامة أيضا 

فأما أن تكون منسوخة فتصح من جهة وتبطل من جهة فأما اجلهة اليت تبطل منها فإن األخبار ال يكون فيها ناسخ 
أحلد أو جهل فأخرب اهللا عز و جل أنه حياسب من أبدى  وال منسوخ ومن زعم أن يف األخبار ناسخا ومنسوخا فقد

  شيئا أو أخفاه فمحال أن خيرب بضده وأيضا فإن احلكم 

إذا كان منسوخا فإمنا ينسخ بنفيه وبآخر ناسخ له ناف له من كل جهاته فلو كان ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
ل أن يتعبد به كما قال جل وعز ال يكلف اهللا نفسا ناسخا لنسخ تكليف ما ال طاقة به وهذا منفي عن اهللا عز و ج

  إال ما ءاتاها 
  وصح عن النيب أنه كان يلقن أصحابه إذا بايعوا فيما استطعتم 

فأما الوجه الذي يصح منه وهو الذي ينبغي أن يتبني ويوقف عليه ألن املعاند رمبا عارض بقول الصحابة والتابعني يف 
ة قاجلاهل الللغة إما أن خيري فيها وإما أن يلحد فيقول يف األخبار ناسخ ومنسوخ أشياء من األخبار ناسخة ومنسوخ

  وهو يعلم أن اإلنسان إذا قال قام فالن مث نسخ هذا فقال مل يقم فقد كذب 
ويف حديث ابن عباس يتبني ما أراد كما حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال حدثنا صاحل بن زياد الرقي قال حدثنا 

   يزيد قال

أخربنا سفيان بن احلسني عن الزهري عن سامل أن عبد اهللا بن عمر تال وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم 
به اهللا فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم اهللا أبا عبد الرمحن صنع كما صنع أصحاب حممد حني أنزلت 

وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومعىن نسختها نزلت ونسختها اآلية اليت بعدها ال يكلف اهللا نفسا إال 
  بنسختها سواء وليس هذا من الناسخ واملنسوخ يف شيء 

قريء على عبد اهللا بن الصقر بن نصر عن زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخربنا شيبان عن الشعيب قال ملا 
  قتهم منها شدة حىت نسخها ما بعدها نزلت وإن تبدوا ما يف انفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا حل

ويف هذا معىن لطيف وهو أن يكون معين نسختها نسخت الشدة اليت حلقتهم أي أزالتها كما يقال نسخت الشمس 
  الظل أى أزالته 

ومن حسن ما قيل يف اآلية وأشبهه بالظاهر قول ابن عباس أهنا عامة يدلك على ذلك ما حدثنا أمحد بن علي بن 
  ثنا سهل قال حد

زهري وهو ابن حرب قال أخربنا إمساعيل وهو ابن علية عن هشام وهو الدستواين عن قتادة عن صفوان بن حمرز قال 
قال رجل البن عمر كيف مسعت رسول اهللا يقول يف النجوى قال مسعته يقول يدين املؤمن من ربه جل وعز حىت 

ف قال فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا وإين أغفرها يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول رب أعر
  لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته 

  فأما الكفار واملنافقون فينادى هبم على رؤوس اخلالئق هؤالء الذين كذبوا على اهللا عز و جل 
و من قال أبو جعفر احلديث حقيقة معىن اآلية وأنه ال نسخ فيها وإسناده إسناد ال يدخل القلب منه لبس وه

  أحاديث أهل السنة واجلماعة 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة آل عمران 

قال أبو جعفر مل جند يف هذه السورة بعد تقص شديد مما ذكر يف الناسخ واملنسوخ إال ثالث آيات ولوال حمبتنا أن 
وحنن نبني ذلك إن  يكون الكتاب مشتمال على كل ما ذكر منها لكان القول فيها أهنا ليست بناسخة وال منسوخة

  شاء اهللا باب ذكر اآلية األوىل من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل ءايتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا فزعم بعض أهل العلم أن هذا منسوخ وذلك أن هذه 

   شريعة قد ذكرها اهللا عز و جل فكان لنا أن نستعملها ما مل تنسخ مث إهنا نسخت على لسان رسول اهللا
قال أبو جعفر كما قريء علي أمحد بن محاد عن سعيد بن أيب مرمي قال أخربنا عبد العزيز الدراوردي قال أخربنا 

  حزام بن 

عثمان عن عبد الرمحن وحممد بن جابر بن عبد اهللا عن أبيهما قال قال رسول اهللا ال صمت يوما إىل الليل قال فنسخ 
  إباحة الصمت 

  را عن مرمي فلن أكلم اليوم إنسيا وقد قال اهللا عز و جل إخبا
ليس يف هذا ناسخ وال منسوخ ألن احلديث عن النيب ال صمت يوما أنه ال حيل ألحد أن يصمت يوما إىل الليل وال 

  يذكر اهللا عز و جل وال يسبح وهذا حمظور يف كل شريعة 
  األمر بالتسبيح عشيا وبكرا والدليل على هذا أن بعد قوله عز و جل أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا 

  وقد زعم بعض العلماء أن اآلية الثانية منسوخة وقال بعضهم هي حمكمة 

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون فمن أجل ما روى يف 

علي بن احلسني قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا عمرو بن اهليثم قال حدثنا  تفسريها وأوضحه ما حدثناه
املسعودي عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا بن مسعود يف قول اهللا عز و جل يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته 

  قال أن يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر 
  دثنا جعفر بن حممد األنباري قال أخربنا أبو جعفر قال ح

حدثنا موسى بن هرون الطوسي قال حدثنا احلسني وهو ابن حممد املروزي قال أخربنا شيبان عن قتادة يف قوله عز و 
  جل يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته قال أن يطاع فال يعصى مث أنزل اهللا عز و جل يف آل عمران 

قع يف هذا ناسخ وال منسوخ إال على حيلة وذلك أن معىن نسخ الشيء إزالته واجمليء قال أبو جعفر حمال أن ي
بضده فمحال أن يقال اتقوا اهللا منسوخ وال سيما مع قول رسول اهللا مما فيه بيان اآلية كما قريء على أمحد بن 

  مرو بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا أبو األحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن ع

ميمون عن معاذ بن جبل قال قال يل رسول اهللا يا معاذ أتدري ما حق اهللا عز و جل على العباد قلت اهللا ورسوله 
  أعلم قال أن يعبدوه فال يشركوا به شيئا أفال ترى أنه حمال أن يقع يف هذا نسخ 
 قال حدثين معاوية بن صاحل عن والذي قلناه قول ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل

علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال وقول اهللا عز و جل يا أيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته قال مل تنسخ ولكن 



  حق تقاته أن جياهدوا يف اهللا حق جهاده وال تأخذكم يف اهللا لومة الئم وتقوموا بالقسط ولو على آبائكم وأبنائكم 
فكل ما ذكر يف اآلية واجب على املسلمني أن يستعملوه وال يقع فيه نسخ وهذا هو قول النيب أن  قال أبو جعفر

تعبدوا اهللا ال تشركوا به شيئا وكذا على املسلمني كما قال ابن مسعود أن تطيعوا اهللا فال تعصوه وتذكروه فال 
  تنسوه وأن تشكروه وال تكفروه وأن جتاهدوا فيه حق جهاده 

ادة مع حمله من العلم إهنا نسخت فيجوز أن تكون معناه نزلت فاتقوا اهللا ما استطعتم بنسخة اتقوا اهللا فأما قول قت
  حق تقاته وأهنا مثلها ألنه ال يكلف أحدا إال طاقته 

  وزعم قوم من العلماء الكوفيني أن اآلية الثالثة ناسخة 
  وقال غريهم هي حمكمة وليست بناسخة 

  ن هذه السورة باب ذكر اآلية الثالثة م
  قال اهللا عز و جل ليس لك من اآلمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 

  فزعم بعض الكوفيني أن هذه اآلية ناسخة للقنوت الذي كان النيب يفعله بعد الركوع يف الركعة األخرية من الصبح 
ا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري واحتج حبديث حدثناه أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثن

عن سامل عن ابن عمر أن النيب لعن يف صالة الفجر بعد الركوع يف الركعة اآلخرة فقال اللهم العن فالنا وفالنا ناسا 
  من املنافقني فأنزل اهللا عز و جل ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 

ناد مستقيم وليس فيه دليل على ناسخ وال منسوخ وإمنا نبهه اهللا عز و جل على أن األمر إليه قال أبو جعفر فهذا إس
  ولو كان هذا ناسخا ملا جاز أن يلعن املنافقون 

واحتج أيضا مبا حدثناه علي بن احلسني عن احلسن بن حممد قال حدثنا شبابة قال أخربنا إبراهيم بن سعد عن 
سيب عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا إذا أراد أن يدعو ألحد أو يدعو على أحد الزهري عن أيب سلمة وابن امل

  قنت بعد الركوع فرمبا قال إذا قال مسع اهللا ملن 

محده ربنا ولك احلمد اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني 
سنني كسين يوسف حىت أنزلت ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو  اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها

  يعذهبم فإهنم ظاملون 

وهذا أيضا نظري احلديث األول وفيه حجة على الكوفيني ألهنم يقولون ال جيوز أن يدعى يف الصالة إال مبا يف القرآن 
عله يف الناسخ واملنسوخ بال حجة قاطعة أو ما أشبهه وليس يف القرآن من هذا شيء ولذلك عارض هذا احملتج بأن ج

  وال دليل واضح ملا صح عن النيب الدعاء يف الصالة بغري ما يف القرآن وعن الصحابة والتابعني 
يا رب ... تقول بنيت وقد قربت مرحتال ... وأيضا فإن العرب إمنا كانت تعرف الصالة يف كالمها الدعاء كما قال 

  ... جنب أيب األوصاب والوجعا 
  ... يوما فإن جلنب املرء مضجعا ... عليك مثل الذي صليت فاعتصمي ... 

  فسميت الصالة صالة ألن الدعاء فيها وهذا قول املدنيني أن لإلنسان أن يدعو يف صالته مبا شاء من الطاعة 
  وعلى أنه قد روي مبا صح سنده يف نزول اآلية غري هذا 

بن حممد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا محيد الطويل عن أنس من ذلك ما حدثنا علي بن احلسني عن احلسن 



بن مالك قال شج النيب يف وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل ميسح الدم عن وجهه ويقول كيف 
  تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم فأنزل اهللا عز و جل ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو 

  ون يعذهبم فإهنم ظامل
وهذا احلديث ليس بناقض ملا تقدم بكون األمران مجيعا كانا فنزلت اآلية وقرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن 

حيىي بن سليمان قال حدثنا يوسف بن بكري عن حممد بن إسحاق قال حدثين يعقوب بن عتبة عن سامل بن عبد اهللا 
ى عن السيب تقول قد سيب العرب مث حتول فحول قفاه إىل بن عمر قال جاء رجل من قريش إىل النيب فقال إنك تنه

النيب وكشف إسته يف وجه رسول اهللا فلعنه ودعا عليه فأنزل اهللا عز و جل ليس لك من األمر شيء أو يتوب 
  عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون مث أسلم الرجل فحسن إسالمه 

ألن ساملا هو الذي وصله عن أبيه ويف هذا زيادة أن قال أبو جعفر فهذا احلديث وإن كان منقطعا فإمنا ذكرناه 
الرجل أسلم فعلم أن النيب نبه على أنه ال يعلم من الغيب شيئا وأن األمر كله هللا يتوب على من يشاء ويعجل 

  العقوبة ملن يشاء 
وب على من والتقدير ليس لك من األمر شيء وهللا ما يف السموات وما يف األرض دونك ودوهنم يغفر ملن يشاء ويت

  يشاء ويعذب من يشاء 
  فتبني هبذا كله أن ال ناسخ وال منسوخ يف هذا 

اخربنا أبو جعفر قال حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن 
وت كافرا قال فما بلغ الزهري وعن عثمان اخلزري عن مقسم قال دعا رسول اهللا فقال اللهم ال يبلغ احلول حىت مي

  احلول حىت مات كافرا إىل النار 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة النساء 

قال اهللا عز و جل وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم 
  أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم 

إشكال وتفسري وحنو وقد ذكرنا ما فيها إال ما كان من النسخ فإهنا على مذهب مجاعة قال أبو جعفر يف هذه اآلية 
  من العلماء ناسخة 

وذلك أن الناس كانوا يف اجلاهلية وبرهة من اإلسالم يتزوج الرجل ما شاء من احلرائر فنسخ اهللا ذلك بالقرآن 
  وا عليه والسنة والعمل وأنه ال حيل ألحد أن يتزوج فوق أربع ونسخ ما كان

قال احلسن والضحاك كان الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة منهن من قد تزوجه يف اجلاهلية ومنهن من قد تزوجه 
يف اإلسالم وأكثر وأقل حىت سألوا النيب عن اليتامى فنزلت وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى أي تعدلوا فانكحوا ما 

  افوا يف نكاح النساء طاب لكم من النساء أي فكما خفتم يف اليتامى فخ
قال حممد بن احلسن يف رجل أسلم وعنده عشر نسوة قال خيلى منهن ستا وميسك أربعا من اللوايت تزوج بدئا فبدئا 

وليس له أن خيتار منهن أربعا فإن احتج باحلديث عن النيب أنه خري غيالن فقال له اختر أربعا قيل للمحتج هبذا إن 
  كان غيالن تزوج عشرا وذلك مباح ف



  العشر مباحات فلما رفع ذلك قيل له اختر 
  قال أبو جعفر وهذا كالم لطيف حسن غري أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة رمحهم اهللا جييزونه على ظاهر احلديث 

  ومل يزل املسلمون من لدن رسول اهللا إىل هذا الوقت حيرمون ما فوق األربع بالقرآن والسنة 
  حلسن بن حريث قال أخربنا قريء على أمحد بن شعيب عن ا

الفضل بن موسى قال أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال أسلم غيالن بن سلمة وعنده عشر نسوة 
  فقال له رسول اهللا أمسك أربعا وفارق سائرهن 

الرازي عن قريء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن أيب جعفر 
حممد بن السائب عن محيصه بن الشمردل عن قيس بن احلارث قال أسلمت وكان حتيت يف اجلاهلية مثاين نسوة 

فأتيت رسول اهللا فأخربته فقال اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت قال أبو جعفر ومعىن مثىن يف اللغة اثنني اثنني 
  وثالث ثالثا 

  ثالثا 
الكسائي وغريهم وهلذا مل يصرف وقيل معدول وليس معناه اثنني فقط فيعارض معارض هذا قول اخلليل وسيبويه و

بأن يقول اثنتان وثالث وأربع تسع وأيضا فليس من كالم الفصحاء اثنني اثنني وثالثا وأربعا وأيضا فلو كان معناه 
  تسعا لكان املعىن فانكحوا تسعا أو واحدة وكان حمظورا ما بني ذينك 

وهذه احتجاجات قاطعة وإن كان يف توقيف الرسول كفاية مع اإلمجاع من الذين ال جيتمعون على قال أبو جعفر 
  غلط وال خطأ 

  واختلف العلماء يف اآلية الثانية فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي حمكمة 

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
  ليتامى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال اهللا عز و جل خماطبا لألوصياء يف أموال ا

فمنع مجاعة من أهل العلم الوصي من أخذ شيء من مال اليتيم فحكى بشر بن الوليد عن أيب يوسف قال ال أدري 
ن جتارة عن لعل هذه اآلية منسوخة بقوله عز و جل يا أيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكو

  تراض منكم 
وقال أبو يوسف ال حيل له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا إذا كان مقيما معه يف املصر فإن احتاج أن يسافر من أجله 

  فله أن يأخذ ما حيتاج إليه وال يقتين شيئا وهو قول أيب حنيفة وحممد 
م بن عبد اهللا قال حدثنا حجاج عن ابن وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا إبراهي

  جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف 
  قال نسخ الظلم واالعتداء ونسختها إن الذين 

  يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا 
  ن اآلية حمكمة فرقا مث افترق الذين قالوا إ

فقال بعضهم إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه وهذا قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
  عنه وعبيدة وأيب العالية وسعيد بن جبري 



  واستشهد عبيدة وأبو العالية بأن بعده فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم 
غليب بن سعيد عن يوسف بن عدي قال حدثنا أبو األخوص قال حدثنا أبو إسحاق عن  كما قريء على احلسن بن

يرفأ موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال يل عمر يا يرفأ إين أنزلت مال اهللا عز و جل مين مبنزلة مال اليتيم 
  أمر املسلمني أمرا عظيما  إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت قضيته وإين إن استغنيت استعففت فإين قد وليت من

قال أبو جعفر وهذا قول مجاعة من التابعني وغريهم منهم عبيدة قال ال حيل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم إال 
قرضا واستشهد بأن بعد هذا فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وكذا قول أبو العالية وجماهد كما قريء على 

السالم عن أيب األزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن عيينة قال حدثنا ابن أيب عبد اهللا بن أمحد بن عبد 
  جنيح عن جماهد قال يستسلف ويل اليتيم من ماله فإذا أيسر رده 

قال روح وحدثنا شعبة عن محاد عن سعيد ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال قرضا وفقهاء الكوفيني على هذا 
  القول 

  البة فليأكل باملعروف مما جييب من الغلة فأما املال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا وال غريه وقال أبو ق
وذهب مجاعة من العلماء إىل ظاهر اآلية فقال له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم احلسن كما قرىء على عبد اهللا بن 

  ن احلسن قال أمحد بن عبد السالم عن أيب األزهر قال حدثنا روح عن اشعث ع

  إذا احتاج ويل اليتيم أكل باملعروف وليس عليه إذا أيسر قضاؤه واملعروف قوته 
  قال أبو جعفر وهذا قول قتادة والنخعي 

كما حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا سفيان الثوري عن مغرية عن 
ان فقريا فليأكل باملعروف قال ما سد اجلوعة ووارى العورة وليس يلبس الكتان إبراهيم يف قوله عز و جل ومن ك

  وال احللل 
  واختلف عن ابن عباس يف تفسري اآلية اختالفا كثريا على أن األسانيد عنه صحاح مع اختالف املتون 

ح قال حدثنا شعبة فمن ذلك أنه قرىء على عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم عن أمحد بن األزهر قال حدثنا رو
ومالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال جاء أعرايب إىل ابن عباس فقال إن يل إبال أفقر ظهورها 

وأمحل عليها ويل يتيم له إبل فما حيل يل منها قال إذا كنت هتنأ جرباها وتلوط حوضها وتنشد ضالتها وتسقي وردها 
  ال مضر بنسلها فاحلبها غري ناهك هلا يف احللب و

قال أبو جعفر وهذا إسناد صحيح غري أنه لو كان هذا على هذا التأويل وأن الوصي إمنا يأخذ مبقدار عمله كان 
  الغين والفقري يف ذلك واحدا وقد فرق اهللا عز و جل بينهما يف اآلية بعينها 

  ضطر وروى عكرمة عن ابن عباس ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال إذا احتاج وا
  وقال الشعيب كذلك إذا كان منه مبنزلة الدم وحلم اخلنزير أخذ فإذا وجد أوىف 

  وهذا ال معىن له ألنه إذا اضطر هذا االضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غريه من قريب أو بعيد 
حدثنا قبيصة قال  وعن ابن عباس رواية ثالثة كما قريء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال

حدثنا سفيان عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس يف قول اهللا عز و جل ومن كان غنيا فليستعفف قال 
  بغناه وال يأكل مال اليتيم ومن كان فقريا فليأكل باملعروف قال يقوت على نفسه حىت ال حيتاج إىل مال اليتيم 



  ري اآلية ألن أموال الناس حمظورة ال يطلق منها شيء إال حبجة قاطعة قال أبو جعفر وهذا من أحسن ما روى يف تفس
وقد تنازع العلماء يف معىن اآلية واحتملت غري تأويل فعدلنا إىل هذا ملا قلنا وهو قول حمكي معناه عن الشافعي رمحه 

  اهللا وقد ذكرنا قول أهل الكوفة وأهنم جيعلونه على القرض 
ضهم فما ذكرناه من قول احلسن واحتج هلم حمتج مبا روى عن النيب كما حدثنا أمحد فأما مذهب أهل املدينة أو بع

بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن العرين 
من ماله قال غري متأثل ماال قال قال رجل للنيب إن يف حجري يتيما أفأضربه قال مما تضرب منه ولدك قال أفأصيب 

  وال واق مالك مبا له 
وقريء على عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم النيسابوري عن أيب األزهر قال حدثنا روح قال حدثنا حسني املعلم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إىل النيب فقال إين ال أجد شيئا أوليس يل شيء وليتيمي مال 

  منه غري مسرف قال كل 

  وال متأثل ماال قال واحبسه قال وال تفد مالك مباله 
  قال أبو جعفر والذين ذهبوا إىل هذا من أهل املدينة جييزون أخذ القوت وما ال يضر باليتيم 
  والذي روى يف ذلك عن النيب هو من أحاديث املشايخ وليس هو مما يقطع به يف مثل هذا 

  ة الثالثة من هذه السورة فقال بعضهم هي منسوخة وقال بعضهم هي حمكمة واختلف العلماء أيضا يف اآلي

  باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السورة 
  قال اهللا جل وعز وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه وقولوا هلم قوال معروفا 

هنا منسوخة ومنهم من قال هي حمكمة واجبة ومنهم من قال قال أبو جعفر للعلماء فيها ثالثة أقوال فمنهم من قال إ
  هي حمكمة على الندب والترغيب واحلض 

  فممن روى عنه أهنا منسوخة ابن عباس وسعيد بن املسيب 
كما قريء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا إمساعيل بن 

اهد عن ابن عباس يف قوله عز و جل وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى مسلم عن محيد األعرج عن جم
  واملساكني فارزقوهم منه قال نسختها يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني 

أخربنا أبو جعفر قال حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخربنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن 
دة أن ابن املسيب قال يف قول اهللا عز و جل وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه قتا

  نسخها املرياث والوصية 

  وقال بأهنا حمكمة منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك 
حلسن والزهري وممن قال إهنا حمكمة ويؤول قوله على الندب عبيدة وعروة وسعيد بن جبري وجماهد وعطاء وا

  والشعيب وحيىي وابن يعمر وهو مروي عن ابن عباس 
قال أبو جعفر كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن 

واريثهم ابن عباس وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني قال أمر اهللا عز و جل املؤمنني عند قسمة م
  أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية فإن مل يكن وصية وصل هلم من املرياث 



قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل يف اآلية أن يكون على الندب والترغيب يف فعل اخلري والشكر هللا عز و جل فأمر 
ال يرث من األقرباء واليتامى واملساكني أن اهللا تعاىل الذين فرض هلم املرياث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من 

  يرزقوهم شكرا هللا عز و جل على ما فرض هلم 

وقد زعم بعض أهل النظر أنه ال جيوز أن يكون ههنا نسخ ألن الذي يقول إهنا منسوخة ال خيلو أمره من إحدى 
تفعلوا اخلري وهذا احملال أو  جهتني إما أن يكون كانت ندبا مث نسخت وهذا حمال ألن الندب إىل اخلري ال نسخه ال

تكون كانت واجبة فنسخت وهذا أيضا ال يكون ألن قائله يقول إنه كان إذا حضر أولو القرىب واليتامى واملساكني 
  أعطوهم ومل يعطوا العصبة فنسخ ذلك بالفرض 

   أن ينفي حكمها وهذا مل يعرف قط يف جاهلية وال إسالم وأيضا فإن اآلية إذا ثبتت فال يقال فيها منسوخة إال
على أنه قد روى عن ابن عباس رواه عنه القاسم بن حممد أنه قال هذا خماطبة للموصي نفسه وكذا قال ابن زيد قيل 

  للموصى أوص لذوي القرىب واليتامى واملساكني 
  ريا واستدل على هذا بأن بعده وقولوا هلم قوال معروفا أي إن مل توصوا هلم فقولوا هلم قوال معروفا أي خ

  وهذا القول اختيار حممد بن جرير 
فأما القول الثالث فهو أن تكون حمكمة واجبة كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحق قال حدثنا 

  عبيد اهللا قال 

ى حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتام
  واملساكني فارزقوهم منه قال هي واجبة عند قسمة املرياث ما طابت به أنفسهم 

قال أبو جعفر فهذا جماهد يقول بإجياهبا باإلسناد الذي ال يدفع صحته وهذا خالف ما روى عنه عن ابن عباس غري 
  أن هذا اإلسناد أصح 

مة قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن أخربنا أبو جعفر قال وحدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سل
احلسن والزهري وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه قاال هي حمكمة ما طابت به 

  أنفسهم عند أهل املرياث وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته 
  ان والصحيح يف اآلية الرابعة واخلامسة أهنما منسوخت

  باب ذكر اآلية الرابعة واخلامسة من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل وااليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف 

 البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال والذان يأتياهنا منكم فأذومها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إىل
  اآلية األخرى 

أخربنا أبو جعفر قال حدثنا معمر عن قتادة يف قوله عز و جل فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت قال 
  نسختها احلدود ويف قوله والذان يأتياهنا منكم فأذومها قال نسختها احلدود 

  قال أبو جعفر ويف اآليتني ثالثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على نسخهما 
نهم من قال كان حكم الزاين والزانية إذا زنيا وكانا ثيبني أو بكرين أن حيبس كل واحد منهما يف بيت حىت ميوت فم

مث نسخ هذا باآلية األخرى وهي والذان يأتياهنا منكم فأذومها فصار حكمهما أن يؤذيا بالسب والتعيري مث نسخ 



دا مائة جلدة وينفى عاما وحكم الثيب من الرجال ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنيا أن جيل
  والنساء أن جيلد مائة ويرجم حىت ميوت 

  قال أبو جعفر وهذا القول مذهب عكرمة وهو مروي عن احلسن 

  عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي عن عبادة بن الصامت 
  قال أبو جعفر فهذا قول 

إذا زنيا أن حيبسا حىت ميوتا وحكم البكرين أن يؤذيا وهذا قول  والقول الثاين أنه كان حكم الزاين والزانية الثيبني
قتادة وإليه كان يذهب حممد بن جرير واحتج بأن اآلية الثانية والذان يأتياهنا منكم فدل هذا على أنه يراد الرجل 

قال وألن العرب ال  واملرأة البكران قال ولو كان جلميع الزناة لكان والذين كما أن الذي قبله وااليت يأتني الفاحشة
  توعد اثنني إال أن يكونا شخصني خمتلفني 

والقول الثالث أن يكون قوله عز و جل وااليت يأتني الفاحشة من نسائكم عاما لكل من زنت من ثيب وبكر وأن 
  يكون والذان يأتياهنا منكم عاما لكل من زىن من الرجال ثيبا كان أو بكرا 

  عباس وهو أصح األقوال حبجج بينة سنذكرها  وهذا قول جماهد وهو مروي عن ابن
فأما قول من قال إن اآلية الثانية ناسخة لألوىل وإن كان حيتمل ذلك فاحلديث عن رسول اهللا يدل على غري ذلك 
كما قريء على علي بن سعيد بن بشري عن عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن احلسن عن 

شي عن عبادة بن الصامت عن رسول اهللا قال خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر حطان بن عبد اهللا الرقا
  بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

  فبني بقول رسول اهللا قد جعل اهللا هلن سبيال أن اآلية مل تنسخ قبل هذا 
  ول فيه شيء سنذكره يف موضعه قال أبو جعفر وهذا احلديث أصل من أصول الفقه وإن كان قد تؤ

ومما يدل أيضا على ما قلنا أن أمحد بن حممد األزدي حدثنا قال حدثنا أبو شريح حممد بن زكريا وابن أيب مرمي قاال 
حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا مسلم عن جماهد عن ابن عباس يف قوله عز و جل 

ائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت قال فكانت وااليت يأتني الفاحشة من نس
املرأة إذا زنت حبست ماتت أو عاشت حىت نزل يف سورة النور الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

  ونزلت سورة احلدود فكان من عمل سوءا جلد وأرسل 
  مل يكن يقول بنفي الزاين  قال أبو جعفر ودل هذا على أن ابن عباس

وأما القول الثاين الذي اختاره حممد بن جرير ففيه شيء وذلك أنه جعل والذان يأتياهنا منكم للرجل واملرأة وهذا 
إمنا جيوز يف العربية على جماز وال حيمل الشيء على جماز ومعناه صحيح يف احلقيقة والذي عارض به من قوله إن 

أن يكونا شخصني خمتلفني فهذا إن صح فهما شخصان خمتلفان ألنه إذا كان واللذان  العرب ال توعد اثنني إال
  للرجل الثيب والبكر فهما خمتلفان 

ومعارضته أنه لو كان هكذا لوجب أن يكون والذين ال يلزم ألن العرب حتمل على اللفظ وعلى املعىن كما قال عز 
  نهما ومثل هذا كثري و جل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بي



والقول الذي اخترناه هو قول ابن عباس كما حدثنا نصر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية 
بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال وقوله جل وعز وااليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 

حتبس يف البيت حىت متوت مث أنزل اهللا جل وعز بعد ذلك الزانية والزاين عليهن أربعة منكم فكانت املرأة إذا زنت 
  فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن كان حمصنني رمجا فهذا هو السبيل الذي جعله اهللا هلما 

جل  قال وقوله جل وعز والذان يأتياهنا منكم فأذومها فكان الرجل إذا زىن أوذي بالتعيري وضرب النعال فأنزل اهللا
  وعز بعد ذلك هذا الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن كانا حمصنني رمجا يف سنة رسول اهللا 

قال أبو جعفر هذا نص كالم ابن عباس فتبني أن قوله جل وعز والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم عام لكل من زىن 
عام لكل من زىن من الرجال ونسخ اهللا عز و جل اآليتني يف  من النساء وأن قوله عز و جل والذان يأتياهنا منكم

  كتابه وعلى لسان رسوله حبديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه 

فمر بعض العلماء على استعمال حديث عبادة وأنه جيب على الزاين والزانية البكرين جلد مائة وتغريب عام وأنه 
  جيب على الثيبني جلد مائة والرجم 

ى بن أيب طالب رضي اهللا عنه ال اختالف عنه يف ذلك أنه جلد شراحة مائة ورمجها بعد ذلك وقال هذا قول عل
  جلدهتا بكتاب اهللا عز و جل ورمجها بسنة رسول اهللا 

  وقال هبذا القول من الفقهاء احلسن بن صاحل بن حي وهو قول احلسن بن أيب احلسن وإسحق بن راهويه 

زانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فثبت اجللد بالقرآن والرجم واحلجة يف قول اهللا عز و جل ال
  بالسنة ومع هذا فقول الرسول والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

وقال مجاعة من العلماء بل على الثيب الرجم بال جلد وهذا يروى عن عمر رضي اهللا عنه وهو قول الزهري 
والشافعي وأصحاب الرأي وأمحد وأيب ثور فمنهم من احتج بأن اجللد منسوخ والنخعي ومالك والثوري واألوزاعي 

عن احملصن بالرجم ومنهم من قال آية اجللد خمصوصة ومنهم من قال حديث عبادة منسوخ منه اجللد الذي على 
  الثيب واحتجوا بأحاديث سنذكر منها ما فيه كفاية 
ىن قال حدثنا حممد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن فمنها ما قريء على أمحد بن شعيب عن حممد بن املث

  جبري عن كثري بن الصلت قال زيد بن ثابت مسعت رسول اهللا يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرمجومها البتة 
وقريء على أمحد عن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال 

  ملاعز بن مالك أحق ما بلغين عنك قال ما بلغك عين قال رسول اهللا 

  بلغين أنك وقعت على جارية آل بين فالن قال نعم فشهد أربع شهادات مث أمر به فرجم 
  قالوا فليس يف هذين احلديثني ذكر اجللد مع الرجم 

  دل هذا على نسخه وكذا قوله أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارمجها ومل يذكر اجللد ف
وقال املخالف هلم ال حجة لكم يف هذه األحاديث ألنه ليس يف واحد منها أنه مل جيلد وقد ثبت اجللد بكتاب اهللا عز 

  و جل فليس مبمتنع أن يسكت عنه لشهرته 
ى بعض وقد تكلم العلماء منهم الشافعي رمحه اهللا يف نظري هذا فقالوا قد حيفظ البعض ما ال حيفظ الكل وقد يرو

  هذا احلديث وحيذف بعضه 



واختلفوا يف موضع آخر من أحكام الزنا فقال قوم يف البكر جتلد وتنفى وقال قوم جتلد وال تنفى وقال قوم النفي إىل 
  اإلمام على حسب ما يرى 

ول فممن قال جتلد وتنفى اخللفاء الراشدون املهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم أمجعني وهو ق
  ابن عمر 

  وقال به من الفقهاء عطاء وطاووس وسفيان الثوري ومالك وابن أيب ليلى والشافعي وأمحد وأبو إسحاق وأبو ثور 
  وقال بترك النفي محاد بن أيب سليمان وأبو حنيفة وحممد بن احلسن 

قريء على أمحد بن  قال أبو جعفر وحجة من قال بالنفي احلديث املسند بدءا مث كثره من قال به وجاللتهم كما
شعيب عن قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا 

كنا عند النيب فقام رجل فقال أنشدك باهللا إال قضيت بيننا بكتاب اهللا عز و جل فقام خصمه وكان أفقه منه فقال 
جل وأذن يل أن أتكلم فقال قل قال إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته  صدق اقض بيننا بكتاب اهللا عز و

فافتديت مبائة شاة وخادم كأنه أخرب على ابنه الرجم فافتدى منه مبائة شاة وخادم قال رسول اهللا والذي نفسي بيده 
  مائة وتغريب عام اغد يا  ألقضني بينكما بكتاب اهللا عز و جل أما مائة الشاة واخلادم فرد عليك وعلى ابنك جلد

  أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارمجها فغدا عليها فاعترفت بالزنا فرمجها 
قال أبو جعفر فثبت التغريب بلفظ رسول اهللا فمن ادعى نسخه فعليه أن يأيت بالتوقيف بذلك فأما املعارضة بأن 

بن عمر أنه ضرب أمته يف الزنا ونفاها ولو وجب أال ينفي العبد ال ينفى بالزنا فغري الزمة وقد صح عن عبد اهللا 
األمة والعبد ملا وجب ذلك يف األحرار وكان هذا خمرجا من احلديث وكذا القول يف النساء على أن املزين قد حكى 

من أن األوىل بقول الشافعي رمحه اهللا أن تنفى األمة نصف سنة لقول اهللا عز و جل فعليهن نصف ما على احملصنات 
  العذاب 

ومن قال النفي إىل اإلمام احتج بأن يف حديث مالك عن الزهري عن أيب عبيد اهللا عن أيب هريرة وزيد بن خالد أن 
  رسول اهللا جلد وغرب وليس فيه كما يف حديث ابن عيينه 
  ويف اآلية السادسة موضعان قد أدخال يف الناسخ واملنسوخ 

  باب ذكر اآلية السادسة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل وأحل لكم ما وراء ذالكم وفيها فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة 

فقوله عز و جل وأحل لكم ما وراء ذالكم لوال ما جاء فيه من النسخ مل يكن حترمي سوى يف اآلية وحرم اهللا عز و 
  جل على لسان رسوله من مل يذكر يف اآلية 

بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج حدثنا أبو جعفر كما حدثنا 
  عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها 

وقريء على أمحد بن شعيب عن إبراهيم بن احلسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال 
  رسول اهللا أن تنكح املرأة على عمتها أو على خالتها  هنى

قال أبو جعفر وهلذا احلديث طرق غري هذين الطريقني فاجتزأنا هبما لصحتهما واستقامة طريقهما قال حدثنا أمحد بن 
بن حممد األزدي قال حدثنا عبيد اهللا بن حممد املؤدب قال حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي قال حدثنا مروان 



شجاع عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا هنى أن جيمع بني العمة واخلالة وبني اخلالتني وبني 
  العمتني 

قال أبو جعفر وقد أشكل هذا احلديث على بعض اهل العلم وحتري يف معناه حىت محله على ما يبعد أو ال جيوز فقال 
أخيها فقيل هلما عمتان كما قيل سنة العمرين يعنون أبا بكر وعمر  معىن بني العمتني على اجملاز أى بني العمة وبنت

  رضي اهللا عنهما وقال وبني اخلالتني مثله على اجملاز وقال أو يف األول حذف أي بني العمة وبنت أخيها 
ا كان وهذا من التعسف الذي ال يكاد يسمع مبثله وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كالما مكررا بغري فائدة ألنه إذ

املعين هنى أن جيمع بني العمة وبنت أخيها وبني العمتني يعين به العمة وبنت أخيها صار الكالم مكررا بغري فائدة 
وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبني اخلالة وليس كذا احلديث ألن احلديث هنى أن جيمع بني العمة 

  واخلالة 
بني امرأتني إحدامها عمة األخرى واألخرى خالة األخرى وهذا خيرج فالواجب على لفظ احلديث أنه هنى أن جيمع 

على معىن صحيح بكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها تزوج الرجل البنت وتزوج االبن األم فولد لكل واحد 
  منهما ابنة من هاتني الزوجتني فابنة األب عمة ابنة 

  اإلبن وابنة اإلبن خالة ابنة األب 
اخلالتني فهذا يوجب أن يكونا امرأتني كل واحدة منهما خالة صاحبتها وذلك أن يكون رجل تزوج  وأما اجلمع بني

ابنة رجل وتزوج اآلخر ابنته فولد لكل منهما ابنة فابنة كل واحدة منهما خالة األخرى واما اجلمع بني العمتني 
رجل أم رجل فيتزوج اآلخر أم اآلخر فيوجب أال جيمع بني امرأتني كل واحدة منها عمة األخرى وذلك أن يتزوج 

  فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة األخرى 

  قال أبو جعفر فهذا ما حرمه اهللا على لسان رسول اهللا مما ليس يف القرآن 
قهاء على وقد قال اهللا عز و جل واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من ءايات اهللا واحلكمة فقيل احلكمة السنة مث قاس الف

  هذا فقالوا كل امرأتني لو كانت إحدامها رجال مل جيز أن تتزوج األخرى فال جيوز اجلمع بينهما 
مث حرم اهللا على لسان رسوله مما ليس يف اآلية كما حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال حدثنا 

الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال مالك عن عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن 
  حترم الرضاعة ما حترم الوالدة 

وهلذا احلديث طرق اجتزأنا هبذا منها ألنه ال مطعن فيه وليس يف القرآن إال حترمي األمهات واألخوات من الرضاعة 
  فقط 

 فممن قال هذا أزواج النيب إال عائشة مث اختلف العلماء يف الرضاع بعد احلولني فقال أكثرهم ال رضاع بعد احلولني
رضي اهللا عنها وهو أحد قويل مالك والقول اآلخر عنه بعد احلولني بيسري حنو الشهر وقال أبو حنيفة بعد احلولني 

  بستة أشهر وقال زفر بعد احلولني بستة وقالت طائفة أخرى الرضاع للصغري والكبري معىن واحد 
   عنها وأبو موسى األشعري وقال به الفقهاء الليث بن سعد وكان يفيت به قال فممن صح عنه هذا عائشة رضي اهللا

عبد اهللا بن صاحل سألته امرأة تريد احلج وليس هلا ذو حمرم فقال امض اىل امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك 
  فتحجي معه 



الرمحن قال حدثنا ابن عيينة قال  واحلجة هلذا القول انه قريء على امحد بن شعيب عن عبد اهللا بن حممد بن عبد
مسعناه من عبد الرمحن بن القاسم بن حممد عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاءت سهلة ابنة سهيل إىل 

رسول اهللا فقالت إين أرى يف وجه أيب حذيفة علي إذا دخل سامل قال النيب فأرضعيه قالت كيف أرضعه وهو رجل 
  مث جاءت بعد فقالت واهللا يا رسول اهللا ما أرى يف وجه أيب حذيفة بعد شيئا أكرهه  كبري قال ألست أعلم أنه رجل

قال أبو جعفر واحتج من قال الرضاع يف احلولني ال غري بقول اهللا عز و جل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني 
  ا بعد احلولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة فعارضهم اآلخرون فقالوا ليس يف هذا دليل على نفي م

واحتج اآلخرون أيضا بأن احلديث املسند إمنا فيه إزالة كراهته فعارضهم اآلخرون فقالوا مل تزل عائشة رضي اهللا 
  عنها تقوم برضاع 

  الكبري معروفا ذلك غري أن ربيعة بن أيب عبد الرمحن كان يقول هذا احلديث خمصوص يف سامل وحده 
لك بأن مسروقا روى عن عائشة رضي اهللا عنها كن عشر رضعات نزلن يف وقال غريه هو منسوخ واستدل على ذ

الشيخ الكبري مث نسخن وروى أيضا مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا أنه قال إمنا الرضاعة من 
  اجملاعة 

  لكبري فال رضاعة له قال أهل اللغة معىن هذا إمنا الرضاعة للصيب الذي إذا جاع أشبعه اللنب ونفعه من اجلوع فأما ا
قال أبو جعفر قريء على أمحد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر 

  عن أم سلمة عن رسول اهللا أنه قال ال رضاع إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام 

  ن فريضة فقد اختلف العلماء بعد اجتماع من تقوم به وأما قوله عز و جل فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجوره

احلجة أن املتعة حرام بكتاب اهللا عز و جل وسنة رسول اهللا وقول اخللفاء الراشدين املهديني رضي اهللا عنهم أمجعني 
  وتوقيف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ابن عباس وقوله له إنك رجل تائه وإن رسول اهللا قد حرم املتعة 

ختالف بني العلماء يف صحة اإلسناد عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واستقامة طريقه بروايته عن رسول واال
  اهللا حترمي املتعة وسنذكر 

  ذلك بإسناده يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 
عة قط يف فقال قوم فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة قال هو النكاح بعينه وما أحل اهللا جل وعز املت

  كتابه 
فممن قال هذا من العلماء احلسن وجماهد كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا ابن أيب مرمي قال حدثنا 

  الفاريايب عن ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد فما استمتعتم به منهن قال النكاح 
نا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن احلسن فما قال أبو جعفر حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخرب

  استمتعتم به منهن قال النكاح وكذا يروى عن ابن عباس 
  قال أبو جعفر وسنذكره بإسناده وشرحه 

  وقال مجاعة من العلماء كانت املتعة حالال مث نسخ اهللا عز و جل ذلك بالقرآن 
شة رضي اهللا عنهما وهو قول القاسم وسامل وعروة وممن قال هذا سعيد بن املسيب وهو يروي عن ابن عباس وعائ

  كما قريء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا علي بن هاشم 



عن عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه عن ابن عباس يف قوله عز و جل فما استمعتم به منهن فأتوهن أجورهن 
  قتم النساء فطلقوهن لعدهتن يقول الطالق للطهر الذي مل جيامعها فيه فريضة قال نسختها يا أيها النيب إذا طل

وقريء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أيب هند عن 
  سعيد بن املسيب قال نسخت املتعة آية املرياث يعين ولكم نصف ما ترك أزواجكم 

ة ال مرياث فيها فلذلك قال فيها بالنسخ وإمنا املتعة أن يقول هلا أتزوجك يوما وما أشبه قال أبو جعفر وذلك أن املتع
ذلك على أنه ال عدة عليك وال مرياث بيننا وال طالق وال شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولذلك قال 

  عمر رضي اهللا عنه ال أويت برجل تزوج متعة إال غيبته حتت احلجارة 
أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن عبد اهللا بن بكري قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال  قريء على

  قال يل سامل بن عبد اهللا وهو يذاكرين يقولون باملتعة هؤالء فهل رأيت نكاحا ال 

ون على الفتيا طالق فيه وال عدة له وال مرياث فيه قال وقال يل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق كيف جيترئ
باملتعة وقد قال اهللا عز و جل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني 

  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
  قال أبو جعفر وهذا قول بني ألنه إذا مل تكن تطلق وال تعتد وال ترث فليست بزوجة 

لناسخ للمتعة احلديث عن رسول اهللا كما قريء على أمحد بن حممد األزدي عن إبراهيم بن وقال قوم من العلماء ا
أيب داود قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد اهللا بن 

  طالب رضي اهللا عنه يقول البن حممد بن علي بن أيب طالب واحلسن بن حممد حدثاه عن أبيهما أنه مسع علي بن أيب 

  عباس إنك رجل تائه إن رسول اهللا هنى عن املتعة 
قال أبو جعفر وهلذا احلديث طرق فاجتزأنا هبذا لصحته وجلاللة جويريه بن أمساء وألن ابن عباس ملا خاطبه علي بن 

  هنا اعتمادهم على ابن عباس أيب طالب رضي اهللا عنه هبذا مل حياججه فصار حترمي املتعة إمجاعا ألن الذين حيلو
وقال قوم نسخت املتعة بالقرآن والسنة مجيعا وهذا قول أيب عبيد وقد روى الربيع بن سربة عن أبيه أن النيب حرم 

  املتعة يوم الفتح 
  فقد صح من الكتاب والسنة التحرمي ومل يصح التحليل من الكتاب مبا ذكرنا من قول من قال إن اإلستمتاع النكاح 

أن الربيع بن سربة قد روى عن أبيه أن رسول اهللا قال هلم استمتعوا من هذه النساء قال واالستمتاع عندنا على 
  يومئذ التزويج 

حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال أخربنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس 
هن أجورهن فريضة يقول إذا تزوج الرجل املرأة فنكحها مرة واحدة قال وقوله جل وعز فما استمتعتم به منهن فأتو

  وجب هلا الصداق كله واالستمتاع النكاح قال وهو قوله تعاىل وءاتوا النساء صدقاهن حنلة 
قال أبو جعفر فبني ابن عباس أن االستمتاع هو النكاح بأحسن بيان فالتقدير يف العربية فما استمتعم به ممن قد 

  النكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كامال إال أن هتبه له أو هتب منه تزوجتموه ب
وقيل التقدير فما استمتعتم به وما مبعىن من وقيل التقدير فما استمتعتم به من دخول باملرأة فلها الصداق كامال أو 

  النصف إن مل يدخل هبا 



تأوله قوم من اجلهال اجملترئني على كتاب اهللا عز و جل أن فأما وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ف
  املتمتع إن أراد الزيادة بغري استرباء ورضيت بذلك زادته وزادها وهذا الكذب على اهللا تعاىل 

قال أبو جعفر ومن أصح ما قيل فيه أنه ال جناح على الزوج واملرأة أن يتراضيا بعدما انقطع بينهما من الصداق أن 
  أو تنقصه منه أو يزيدها فيه هتبه له 

واختلف العلماء يف اآلية السابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة ومنهم من قال هي حمكمة 
  غري ناسخة وال منسوخة 

  باب ذكر اآلية السابعة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل والذين عقدمت أميانكم فأتوهم نصيبهم 

هذه اآلية إسنادا وأجله قائال ما حدثناه أمحد بن شعيب قال أخربين هارون بن عبد اهللا قال  فمن أصح ما روى يف
حدثنا أبو أسامة قال حدثين إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله 

دينة تورث األنصار دون رمحهم تعاىل والذين عقدت أميانكم فأتوهم نصيبهم قال كان املهاجرون حني قدموا امل
لألخوة اليت آخى النيب بينهم حىت نزلت اآلية ولكل جعلنا موىل مما ترك الوالدان واألقربون قال نسختها والذين 

  عقدت أميانكم فأتوهم نصيبهم قال من النصر والنصح والرفادة ويوصي له وهو ال يرث 

  قال أبو عبد الرمحن إسناده صحيح 
مل هذا احلديث وأدخل يف املسند على أن اآلية ناسخة وليس األمر عندي كذلك والذي جيب أن قال أبو جعفر فح

حيمل عليه احلديث أن يكون ولكل جعلنا موىل ناسخا ملا كانوا يفعلونه وأن يكون والذين عقدت أميانكم غري ناسخ 
  وال منسوخ ولكن فسره ابن عباس وسنبني العلة يف ذلك عند آخر هذا الباب 

كن ممن قال اآلية ناسخة سعيد بن املسيب كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ول
داود بن رشيد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مروان بن أيب اهلذيل مسع الزهري يقول أخربين سعيد يف قول اهللا عز و 

ن كانوا يتبنون فكانوا يتوارثون على ذلك حىت نزلت جل والذين عقدت أميانكم قال احللفاء يف اجلاهلية والذي
  والذين عقدت أميانكم فأتوهم نصيبهم فنزع اهللا عز و جل مرياثهم وأثبت هلم الوصية 

  وقال الشعيب كانوا يتوارثون حىت أزيل ذلك 

هر قال حدثنا وممن قال إهنا منسوخة احلسن وقتادة كما قريء على عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم عن أيب األز
روح عن أشعث عن احلسن والذين عقدت أميانكم فأتوهم نصيبهم قال كان الرجل يعاقد الرجل على أهنما إذا 

  مات أحدمها ورثه اآلخر فنسختها آية املواريث 
  وقال قتادة كان يقول ترثين وأرثك وتعقل عين وأعقل عنك فنسخها وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض 

انوا يتحالفون ويتعاقدون على النصر والوراثة فإذا مات أحدهم قبل صاحبه كان له مثل نصيب وقال الضحاك ك
  ابنه فنسخ ذلك باملواريث 

ومثل هذا أيضا مروي عن ابن عباس مشروحا كما حدثنا أمحد قال كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل 
عباس قال وقوله جل وعز والذين عقدت أميانكم فأتوهم  قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن



نصيبهم كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه اآلخر فأنزل اهللا عز و جل وأولوا األرحام بعضهم 
  أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل أوليائكم 

  جائزة من ثلث مال امليت فذلك املعروف  معروفا قال يقول يوصي له وصية فهي
وممن قال إهنا حمكمة جماهد وسعيد بن جبري كما قريء على إبراهيم بن موسى اجلوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال 

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن جماهد يف قوله عز و جل والذين عقدت إميانكم فأتوهم نصيبهم قال من 
  قال سعيد بن جبري فأتوهم نصيبهم من العون والنصر العقل واملشورة والرفد و

  قال أبو جعفر وهذا أوىل ما قيل يف اآلية أهنا حمكمة لعلتني 
إحدامها أنه إمنا حيمل النسخ على ما ال يصح املعىن إال به وما كان منافيا فأما ما صح معناه وهو متلو فبعيد من 

  الناسخ واملنسوخ 
  يب الصحيح اإلسناد كما حدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا عبد الرمحن بن حممد قال والعلة األخرى احلديث عن الن

حدثنا إسحق األزرق عن زكريا بن أيب زائدة عن سعد بن إبراهيم عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه أن رسول 
تبني هبذا احلديث أن احللف اهللا قال ال خلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة ف

غري منسوخ وتبني من احلديث األول وقول جماهد وسعيد بن جبري أنه يف النصر والنصيحة والعون والرفد ويكون ما 
يف احلديث األول من قول ابن عباس نسختها يعين ولكل جعلنا موىل ألن الناس كانوا يتوارثون يف اجلاهلية بالتبين 

  باإلخاء مث نسخ هذا كله فرائض اهللا عز و جل باملواريث  وتوارثوا يف أول اإلسالم
  واختلف العلماء أيضا يف اآلية الثامنة 

باب ذكر اآلية الثامنة من هذه السورة قال اهللا عز و جل يا أيها الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت 
  تعلموا ما تقولون 

تلفون يف الناسخ هلا فمن ذلك ما قريء على أمحد بن شعيب عن إسحاق أكثر العلماء على أهنا منسوخة غري أهنم خي
بن إبراهيم قال أحربنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن على بن بذمية عن عكرمة عن ابن عباس يف قول اهللا عز و جل 

  رافق اآلية ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى قال نسختها إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل امل
قال أبو جعفر فيكون على هذا قد نسخت اآلية على احلقيقة يكونون أمروا بأال يصلوا إذا سكروا مث أمروا بالصالة 

  على كل حال فإن 

كانوا ال يعقلون ذلك فعليهم أن يصلوا وهذا قبل التحرمي فأما بعد التحرمي فينبغي أال يفعلوا ذلك أعين من الشرب 
  ءوا واحلكم يف الصالة واحد إال الزيادة يف املضمضة من املسكر ألنه ملا حرم صار جنسا فهذا قول فإن فعلوا فقد أسا

وقد روى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس ال تقربوا الصلواة وأنتم سكارى قال يف املساجد وتقدير هذا يف 
  العربية ال تقربوا موضع الصالة مثل وسئل القرية 

ر قال وثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربين معمر عن قال حدثنا أبو جعف
قتادة ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى قال فكانوا يتجنبون السكر عند حضور الصلوات مث نسخت يف حترمي اخلمر 

  وقال جماهد نسخت بتحرمي 



  اخلمر 
  قال وأنتم سكارى من النوم وممن قال إهنا حمكمة غري منسوخة الضحاك 

والقول األول أوىل لتواتر اآلثار بصحته كما قريء على إبراهيم بن موسى اجلوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال 
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

رمي اخلمر فحضرت الصالة فتقدم عبد الرمحن بن عوف فقرأ قل يا أيها عنه قال دعانا رجل من األنصار قبل حت
  الكافرون فلبس عليه فنزلت يا أيها الذين ءامنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون 

  قال أبو جعفر فهذا ليس من النوم يف شيء مع التوقيف يف نزول اآلية 

  لسكران بأال يقرب الصالة يف تلك احلال وهو ال يفهم وهذا ال يلزم وقد عارض معارض فقال كيف يتعبد ا
  وفيه جوابان أحدمها أنه تعبد أال يسكر عند حضور الصالة 

واجلواب اآلخر وهو أصحهما أن السكران ههنا هو الذي مل يزل فهمه وإمنا خدر جسمه من الشرب وفهمه قائم 
اخلبل وحال اجملانني وهذا مل يزل مكروها يف اجلاهلية مث زاده فهو مأمور منهي فأما من ال يفهم فقد خرج إىل 

اإلسالم توكيدا كما روى عن عثمان رضي اهللا عنه قال ما سكرت يف جاهلية وال إسالم وال تغيبت وال متنيت وال 
 مسست ذكري بيميين منذ بايعت رسول اهللا قيل له فاإلسالم حجزك فما بال اجلاهلية قال كرهت أن أكون لعبة

  ألهلي 
  فيكون املنسوخ من اآلية التحرمي يف أوقات الصالة وغريها 

  والبني يف اآلية التاسعة أهنا منسوخة 

  باب ذكر اآلية التاسعة من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلونكم أو 

اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل  يقاتلوا قومهم ولو شاء
  اهللا لكم عليهم سبيال 

  أهل التأويل على أن هذه اآلية منسوخة باألمر بالقتال 
ثنا قال أبو جعفر كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال حد

حجاج عن ابن جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يف قوله عز و جل إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم 
  ميثاق اآلية قال نسختها براءة فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

يصلون إىل قوم وحدثنا جعفر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد اهللا قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة إال الذين 
بينكم وبينهم ميثاق قال نسحتها قال مث نسخ بعد ذلك فنبذ إىل كل ذي عهد عهده مث أمر اهللا جل ثناؤه أن نقاتل 

  املشركني حىت يقولوا ال إله إال اهللا فقال فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
  قال أبو جعفر وحدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة 

عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم قال نسختها قال حدثنا 
  براءة فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

  قال أبو جعفر هذا قول جماهد وقال ابن زيد نسخها اجلهاد 



وبينهم ميثاق أي ينتسبون إليهم وزعم بعض أهل اللغة أن معىن إال الذين يصلون يتصلون أى ينتمون إىل قوم بينكم 
  ... وبكر سبتها واألنوف رواغم ... إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل ... كما قال األعشى 

قال أبو جعفر وهذا غلط عظيم ألنه يذهب إىل أن اهللا عز و جل حظر أن يقاتل أحد بينه وبني املسلمني نسب 
  اب واملشركون قد كان بينهم وبني السابقني األولني أنس

وأشد من هذا اجلهل االحتجاج بأن ذلك كان مث نسخ ألن أهل التأويل جممعون على أن الناسخ له براءة إمنا نزلت 
  براءة بعد الفتح وبعد أن انقطعت احلروب وإمنا يؤتى هذا من اجلهل بقول أهل التفسري 

  قدمني واالجتراء على كتاب اهللا تعاىل ومحله على املعقول من غري علم بأقوال املت
والتقدير على قول أهل التأويل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم إال الذين يصلون إىل قوم بينكم 

وبينهم ميثاق وأولئك القوم خزاعة صاحلهم رسول اهللا على أهنم ال يقاتلون فأعطاهم األمان ومن وصل إليهم فدخل 
  يف الصلح معهم كان حكمه حكمهم 

رهم أي وإال الذين جاؤكم حصرت صدورهم وهم بنو مدجل وبنو خزمية ضاقت أو جاءوكم حصرت صدو
  صدورهم أن يقاتلوا املسلمني أو يقاتلوا قومهم بين مدجل وحصرت خرب بعد خرب وقيل حذفت منه قد 

 فأما أن يكون دعاء فمخالف لقول أهل التأويل ألنه قد أمر أال يقاتلوا فكيف يدعي عليهم وقيل املعىن أو يصلون
  إىل قوم جاءوكم حصرت صدورهم 

مث قال جل وعز ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم أى لسلط هؤالء الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين 
  جاءوكم حصرت 

صدورهم أي فاشكروا نعمة اهللا عليكم واقبلوا أمره وال تقاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 
  فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال أي طريقا إىل قتلهم وسيب ذراريهم أي الصلح 

مث نسخ هذا كله كما قال أهل التأويل فنبذ إىل كل ذي عهد عهده فقيل هلم فسيحوا يف األرض أربعة أشهر مث ليس 
  بعد ذلك إال اإلسالم أو القتل لغري أهل الكتاب 
  سة أقوال واختلف العلماء يف اآلية العاشرة فقالوا فيها مخ

  باب ذكر اآلية العاشرة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 
ليت فمن العلماء من قال ال توبة ملن قتل مؤمنا متعمدا وبعض من قال هذا قال اآلية اليت يف الفرقان منسوخة باآلية ا

  يف النساء فهذا قول 
  ومن العلماء من قال له توبة ألن هذا مما ال يقع فيه ناسخ والمنسوخ ألنه خرب ووعيد 

ومن العلماء من قال اهللا عز و جل متويل عقابه تاب أو مل يتب إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار 
  وأخرجه منها 

  جهنم إن جازاه ومن العلماء من قال املعىن فجزآوه 
  ومن العلماء من قال التقدير ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحال لقتله فهذا جزاؤه ألنه كافر 



  قال أبو جعفر فهذه مخسة أقوال 
  فالقول األول أنه ال توبة للقاتل مروي عن زيد بن ثابت وابن 

قال حدثين الليث بن سعد قال عباس كما قريء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن عبد اهللا بن بكري 
أخربين خالد وهو ابن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن جهم بن أيب اجلهم أن أبا الزناد أخربه أن خارجة بن زيد بن 

ثابت أخربه عن أبيه زيد بن ثابت قال ملا نزلت اآلية اليت أنزلت يف الفرقان والذين ال يدعون مع اهللا إالها ءاخر وال 
ليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون عجبنا للينها فنزلت يف النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه يقتلون النفس ا

  جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه حىت فرغ 

وقريء علي أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب عن عمرو بن علي قال حدثنا حيىي قال ثنا ابن جريج قال أخربين 
يد بن جبري قال سألت ابن عباس هل ملن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال ال وقرأت عليه القاسم بن أيب بزة عن سع

اآلية اليت يف الفرقان والذين ال يدعون مع اهللا إالها ءاخر فقال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا 
   متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

قال أبو عبد الرمحن وأخربنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الذهين عن سامل بن اجلعد أن ابن عباس سئل عمن قتل 
مؤمنا متعمدا مث تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى فقال وأنآ له بالتوبة وقد مسعت نبيكم يقول جييء متعلقا بالقاتل 

  مث قال ابن عباس واهللا لقد أنزهلا اهللا عز و جل مث ما نسخها  تشخب أوداجه دما يقول أي رب سل هذا فيم قتلين

قال أبو عبد الرمحن وأخربنا حيىي بن حكيم قال حدثنا ابن أيب عدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
  عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا قال لزوال الدنيا أهون على اهللا عز و جل من قتل رجل مسلم 

و عبد الرمحن وأخربين أمحد بن فضالة قال حدثين عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن أيوب عن احلسن عن قال أب
  األحنف بن قيس عن أيب بكرة قال مسعت رسول اهللا يقول 

إذا التقى املسلمان بسيفيهما فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول يف النار قيل يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال 
  ول قال إنه أراد أن يقتل صاحبه املقت

قال أبو جعفر فهذه أحاديث صحاح حيتج هبا أصحاب هذا القول مع ما روى عبد اهللا بن مسعود عن النيب سباب 
  املسلم فسوق وقتاله كفر 

وعنه ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة 
  عينيه يا آيس من رمحة اهللا  مكتوبا بني

قال أبو جعفر والقول الثاين أن له توبة قال مجاعة من العلماء منهم عبد اهللا بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد بن 
  ثابت وابن عباس 

كما قريء على بكر بن سهل عن عبداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن عبد الوهاب بن خبت عن نافع 
رجال سأل عبد اهللا بن عمر فقال يا أبا عبد الرمحن كيف ترى يف رجل قتل رجال عمدا قال أنت قتلته أو سامل أن 

  قال نعم قال تب إىل اهللا عز و جل يتب عليك 
وحدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا أبو مالك األشجعي عن 



ل إىل ابن عباس فقال أملن قتل مؤمنا متعمدا توبة قال ال إال النار قال فلما ذهب قال له سعد بن عبيدة قال جاء رج
جلساؤه أهكذا كنت تفتينا أن ملن قتل توبة مقبولة قال إين ألحسبه رجال مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا يف 

  أثره فوجدوه كذلك 
ول اهللا تعاىل وإين لغفار ملن تاب وءامن وهو الذي يقبل قال أبو جعفر وأصحاب هذا القول حججهم ظاهرة منها ق

  التوبة عن عباده 
  وقد بينا يف أول هذا الكتاب أن األخبار ال يقع فيها نسخ 

وقد اختلف عن ابن عباس أيضا فروى عنه أنه قال نزلت يف أهل الشرك يعين اليت يف الفرقان وعنه نسختها اليت يف 
  نسختها نزلت بنسختها  النساء فقال بعض العلماء معىن

قال أبو جعفر وليس خيلو أن تكون اآلية اليت يف النساء نزلت بعد اليت يف الفرقان كما روى عن زيد بن ثابت وابن 
عباس على أنه قد روى عن زيد أن اليت يف الفرقان نزلت بعدها أو يكون هذا وتكون اليت يف الفرقان نزلت بعدها 

  قسم رابع أو يكونا نزلتا معا وليس مث 
فإن كانت اليت يف النساء بعد اليت يف الفرقان فهي مبينة هلا كما أن قوله عز و جل إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا 

  عليه اجلنة مبين على قوله جل وعز قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 
  ا وإن كانت اليت يف الفرقان نزلت بعد اليت يف النساء فهي مبينة هل

فإن كانتا نزلتا معا فإحدمها حممولة على األخرى وهذا باب من النظر إذا تدبرته علمت أنه ال مدفع له مع ما يقوي 
  ذلك من احملكم الذي ال تنازع فيه وهو قوله عز و جل وإين لغفار ملن تاب وءامن 

و حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول يف وأما القول الثالث أن أمره إىل اهللا تعاىل تاب أو مل يتب فعليه الفقهاء أب
  كثري من هذا إال بعفو اهللا عنه أو معىن هذا 

وأما القول الرابع وهو قول أيب جملز أن املعىن إن جازاه فالغلط فيه بني وقد قال اهللا عز و جل ذلك جزاؤهم جهنم 
ضب اهللا عليه وهو حممول على معىن مبا كفروا فلم يقل أحد معناه إن جازاهم وهذا خطأ يف العربية ألن بعده وغ

  جازاه 
وأما القول اخلامس أن املعىن ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحال لقتله فغلط ألن من عام ال خيص إال بتوقيف أو دليل 

  قاطع فهذا القول يقال إنه قول عكرمة ألنه ذكر أن اآلية نزلت يف رجل قتل مؤمنا متعمدا مث ارتد 

آيات قد ذكرناها يف سورة النساء ورأيت بعض املتأخرين قد ذكر آية سوى العشرة وهي  قال أبو جعفر فهذه عشر
  قوله عز و جل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 

ذكرها أحد من املتقدمني بشيء  قال أبو جعفر وإمنا مل أفرد هلا بابا ألنه مل يصح عندي أهنا ناسخة وال منسوخة وال
  من ذينك فيذكر قوله وليس خيلو أمرها من إحدى ثالث جهات ليس يف واحدة منهن نسخ 

وذلك أن الذي قال هي منسوخة حيتج بأن اهللا عز و جل قال وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن 
هذا منع من قصر الصالة إال يف اخلوف مث صح  تقصروا من الصلواة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال فكان يف

عن النيب أنه قصر يف غري اخلوف آمن ما كان الناس يف السفر فجعل فعل النيب ناسحا لآلية وهذا غلط بني ألنه 
  ليس يف اآلية منع للقصر يف األمن وإمنا فيها إباحة القصر يف اخلوف فقط 



أن يكون معىن أن يقصروا من الصالة أن تقصروا من حدودها يف واجلهات اليت فيها عن العلماء املتقدمني منهن 
حال اخلوف وذلك ترك إقامة ركوعها وسجودها وأداؤها كيف أمكن مستقبل القبلة ومستدبرها وماشيا وراكبا يف 
حال احلرب وهي حال اخلوف كما قال عز و جل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا وهذا يروى عن ابن عباس فهذا قول 

  ختيار حممد بن جرير واستدل على صحته وهو ا

بأن بعده فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالت فإقامتها إمتام ركوعها وسجودها وسائر فرائضها وترك إقامتها يف غري 
  الطمأنينة هو ترك إقامة هذه األشياء 

لى ركعة واحدة ألن ومن اجلهات يف تأويل اآلية أن مجاعة من الصحابة والتابعني قالوا قصر صالة اخلوف أن تص
  صالة املسافر ركعتني ليس بقصر مث أمتت صالة املقيم وأقرت صالة املسافر حباهلا عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

وممن قال صالة اخلوف ركعة واحدة حذيفة وجابر بن عبد اهللا وسعيد بن جبري وهو قول ابن عباس كما قريء على 
شام املقريء قال حدثنا أبو عوانة عن بكري بن األخفش عن جماهد عن ابن حممد بن جعفر بن حفص عن خلف بن ه

  عباس قال فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم للمقيم أربعا وللمسافر ركعتني ويف اخلوف ركعة 
قال أبو جعفر ويف اآلية قول ثالث عليه أكثر الفقهاء وذلك أن تكون صالة اخلوف ركعتني مقصورة من أربع 

 عز و جل وصالة السفر يف األمن ركعتان مقصورة بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال بالقرآن بكتاب اهللا
  وال بنسخ للقرآن 

ويدلك على صحة هذا ما قرىء على حيىي بن أيوب عن ابن أيب مرمي قال حدثنا حيىي بن أيوب قال أخربين ابن 
عبد اهللا بن بابية عن يعلى بن أمية أنه قال سألت عمر بن  جريح أن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمارة حدثه عن

اخلطاب رضي اهللا عنه قلت أرأيت قول اهللا عز و جل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن 
  فقد زال اخلوف فما بال  ١٠١يفتنكم الذين كفروا النساء 

عليه و سلم قال هي صالة تصدق اهللا هبا عليكم القصر فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا 
  فاقبلوها 

قال أبو جعفر فلم يقل صلى اهللا عليه و سلم قد نسخ ذلك وإمنا نسبه عليه السالم إىل الرخصة فصح قول من قال 
قصر صالة السفر بالسنة وقصر صالة اخلوف بالقرآن وال يقال منسوخ ملا ثبت يف التنزيل وصح فيه التأويل إال 

  وقيف أو بدليل قاطع بت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة املائدة 

اختلف العلماء يف هذه السورة فمنهم من قال مل ينسخ منها شيء ومنهم من احتج بأهنا آخر سورة نزلت فال جيوز 
أن يكون فيها يس منسوخ قال أبو جعفر كما حدثنا جعفربن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا 

يداهللا قال حدثنا عبدالرمحن بن مهدي قال حدثنا الثوري عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة قال مل ينسخ من املائدة عب
شيء وقرىء على إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن الوليد بن شجاع قال حدثنا عبداهللا بن وهب قال أخربين 

على عائشة رضي اهللا عنها فقالت هل معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بن نضري قال حججت فدخلت 



تقرأ سورة املائدة قلت نعم قالت أما إهنا آخر سورة نزلت فما وجدمت فيها حالال فآستحلوه وما وجدمت فيها حراما 
  فحرموه 

قال أبو جعفر ومما حيتج به يف هذا احلديث عمر رضي اهللا عنه حني قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وامتمت عليكم 
له بعض اليهود لو نزلت هذه علينا يف يوم الختذناه عيدا قال عمر رضي اهللا عنه كان يف اليوم الذي  نعميت فقال

  نزلت فيه عيدان نزلت يوم اجلمعة يوم عرفات يعين يف حجة الوداع 
 قال أبو جعفر فأما الربآء فإنه قال آخر سورة نزلت برآءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة

  وهذا ليس مبتناقض ألهنما مجيعا من اخر ما نزل 
  ولو مل يكن يف املائدة منسوخ الحتجنا إىل ذكرها ألن فيها ناسخاوهذا الكتاب يشتمل على الناسخ واملنسوخ 

على أن كثريا من العلماء قد ذكروا فيها آيات منسوخة وقال بعضهم فيها آية واحدة منسوخة قال كما حدثنا أمحد 
ن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا الثوري عن بيان عن الشعيب قال ليس ىف املائدة بن حممد ب

منسوخ إال قوله عز و جل يا ايها الذين امنو ال حتلوا شعائر اهللا اآلية قال أبو جعفر وهذه اآلية األوىل مما نذكره 
  منها 

  باب ذكر اآلية األوىل من هذه ا لسوره 
 عز و جل يا ايها الذين امنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال امني البيت قال اهللا
  احلرام 

ذهب مجاعة من العلماء إىل أن هذه االحكام اخلمسة منسوخة وذ هب بعضهم إىل أن فيها منسوخا وذهب بعضهم 
  إىل أهنا حمكمة 

روى ذلك عن ابن عباص حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال فممن ذهب إىل أهنا منسوخة قتادة و
حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قول اهللا عز و جل يا ايها الذين امنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر 

لية إذا خرج يريد احلج تقلد احلرام وال اهلدى وال القالئد وال امني البيت احلرام قال منسوخ كان الرجل يف اجلاه
من السمر فال يعرض له أحد وإذا تقلد قالدة شعر مل يعرض له أحد وكان املشرك يومئذ ال يصد عن البيت فأمر اهللا 
عز و جل أن ال يقاتل املشركون يف الشهر احلرام وال عند البيت مث نسخها قوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

ر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل بن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال أبو جعفر وحدثنا بك
  قال وقوله يا ايها الذين امنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدى وال القالئد 

حلج إىل البيت من وال امني البيت احلرام فكان املؤمنون واملشركون حيجون اىل البيت مجيعا فنهى أن مينع أحد من ا
مؤمن وكافر مث أنزل اهللا عز و جل بعد هذا امنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وقال عز 

  و جل ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا فنفى املشركني من املسجد احلرام 
ج ويهدون اهلدايا إىل البيت ويعظمون حرمته فأراد وهبذا اإلسناد ال حتلوا شعائر اهللا كان املشركون يعظمون أمر احل

املسلمون ان يغريوا ذلك فأنزل اهللا عز و جل يا أيها الذين امنوا ال حتلوا شعائر اهللا قال أبو جعفر فهذا على تاويل 
  النسخ يف األحكام اخلمسة بإباحة قتال املشركني على كل حال ومنعهم من املسجد احلرام 



 ينسخ منها إال القالئد كان الرجل يتقليد شيء من حلاء احلرم فاليقرب فنسخ ذلك قال أبو فأما جماهد فقال مل
  جعفر وعلى مذهب أيب ميسرة أهنا حمكمة 

وأما عطاء فقال ال حتلوا شعائر اهللا أي ال تتعرضوا ما يسخطه وابتغوا طاعته واجتنبوا معاصيه فهذا ال نسخ فيه وهو 
رية من شعرت به أي علمت به فيكون املعىن ال حتلوا معامل اهللا وهي أمره وهنيه وما قول حسن ألن واحد الشعائر شع

  أعلمه الناس فال خيالفوه 
وقد روى عن ابن عباس اهلدي ما مل يقلد وقد عزم صاحبه على أن يهديه والقالئد ما قلد فأما الربيع بن أنس فتأول 

احلرم فيتقلدوه وهو ومعىن شاذ بعيد وقول أهل التاويل إهنم  معىن وال القالئد أنه ال حيل هلم أن يأخذوا من شجر
  هنوا أن حيلوا ما قلد فيأخذوه ويغصبوه 

  فمن قال هذا منسوخ فحجته بينة أن املشرك حالل الدم وإن تقلد من شجراحلرم وهذا بني جدا 
  املسجد احلرام ان تعتدوا قاال ويف هذه اآلية مما ذكر أنه منسوخ قوله تعاىل وال جيرمكنم شنئان قوم أن صدوكم عن 

  عبدالرمحن بن زيد هذا كله منسوخ نسخه اجلهاد 
قال أبوجعفر ذهب ابن زيد إىل أنه ملا جاز قتاهلم ألهنم كفار جاز أن يعتدي عليهم ويبدءوا بالققال وأما غريه من 

يه و سلم لعن اهللا من قتل أهل التأويل أهنا ليست منسوخة فممن قال ذلك جماهد واحتج بقول النيب صلى اهللا عل
بذحل يف اجلاهلية وأهل التأويل وأكثرهم متفقون على أن حيملنكم إبغاض قوم ألن صدوكم عن املسجد احلرام يوم 
احلديبية على أن تعقدوا ألن سورة املائدة نزلت بعد يوم احلديبية فالبني على أن صدوكم بفتح اهلمزة ألنه شيء قد 

  آلية الثانية تقدم واختلف العلماء يف ا

  باب ذكر االية الثالية من هذه السورة 
قال اهللا تبارك وتعاىل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم فقالوا فيها 
ثالثة أقوال منهم من قال أحل لنا طعام أهل الكتاب وإن ذكروا عليه غري اسم اهللا عز و جل فكان هذا ناسخا 

  له جل وعز وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وما اهل لغري اهللا به لقو
  وقال قوم ليس هذا ناسخا ولكنه مسثىن من ذلك 

وقال آخرون ليس بنسخ وال استثناء ولكن اذا ذكر أهل الكتاب غري اسم اهللا عز و جل مل تؤكل ذبيحتهم فالقول 
ذبيحة النصراين وان قال باسم املسيح ألن اهللا عز و جل قد  األول عن مجاعة من العلماء كما قال عطاء كل من

  أحل ذبائحهم وقد ما يقولون وقال القاسم بن خميمرة كل من ذبيحته وإن قال باسم جرجس 

  وهو قول ربيعة والشعيب ويروى عن صحابيني أيب الدرداء وعبادة بن الصامت 
أصحاب القول الثالث يقولون إذا مسعت الكتايب يسمي وأصحاب القول الثاين يقولون هذا استثناء وحالل أكله و

  غري اهللا فال تاكل 
وقال هبذا من الصحابة علي بن أيب طالب وعائشة وابن عمر رضي اهللا عنهم وهو قول طاووس واحلسن وقال مالك 

  بن أنس أكره ذلك 



  ومل حيرمه 
زلة النصارى تؤكل ذبائحهم وتتزوج واختلفوا أيضا يف ذبائح نصارى بين تغلب فاكثر العلماء يقول هم مبن

احملصنات من نسائهم فممن قال هذا ابن عباس بال اختالف عنه وقال آخرون ال تؤكل ذبائحهم وال يتزوج فيهم 
  ألهنم عرب وإمنا دخلوا يف النصرانية 

حدثنا  فممن روي عنه هذا علي بن أيب طالب كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال
حفص بن غياث قال حدثنا أشعث بن عبدامللك عن احلسن قال ما علمت أحدا من أصحاب حممدصلى اهللا علية 

  وسلم حرم ذبائح بين تغلب إال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

 قال أبو جعفر وهذا قول الشافعي رضي اهللا عنه وعارضه حممد بن جرير بأن احلديث املروي عن علي بن أيب طالب
الصحيح أنه قال ال تاكلوا ذبائح بين تغلب وال تتزوجوا فيهم ألهنم مل يتعلقوا من النصرانية إال بشرب اخلمر قال 

  فدل هذا أهنم لو كانوا على ملة النصارى يف كل أمورهم ألكلت ذبائحهم وتزوج فيهم 
  قال وقد قامت احلجة على أكل ذبائح النصارى والتزوج فيهم من النصارى 

تج ابن عباس يف ذلك فقال قال اهللا عز و جل ومن يتوهلم منكم فإنه منهم فلو مل يكن بنو تغلب من وقد اح
  النصارى اال بتوليتهم إياهم ألكلت ذبيحتهم 

فاما اجملوس فالعلماء جممعون إآل من شذ منهم على أن ذبائحهم ال تؤكل وال يتزوج فيهم ألهنم ليسوا أهل كتاب 
  يف كتابه إىل كسرى فلم خياطبهم بأهنم أهل كتاب وخاطب وقد بني ذلك رسول اهللا 

قيصر بغري ذلك فقال يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم واآلية وقد عارض معارض باحلديث املروي 
عن عبدالرمحن بن عوف أنه قال لعمربن اخلطاب رضي اهللا عنه يف اجملوس مسعت رسول اهللا يقول أنزلوهم منزلة 

  هل الكتاب أ
قال أبو جعفر وهذا احلديث ال حجة فيه من جهات إحداها أنه قد غلط يف متنه وأن اسناده غري متصل فال يقوم 

  حجة 
وهذا احلديث حدثناه بكربن سهل قال حدثنا عبدهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن جعفربن حممد عن أبيه قال قال 

ل يف أمر اجملوس فشهد عنده عبدالرمحن بن عوف أنه مسع رسول عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه ما أدري كيف أعم
  اهللا يقول سنوا هبم سنة أهل الكتاب 

قال أبو جعفر فاإلسناد منقطع ألن حممدبن علي مل يولد ىف وقت عمر وأما املنت فيقال إنه على غري هذا كما حدثنا 
  يان بن أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا أمحد بن بشر الكويف قال مسعت سف

عيينة يقول عمرو بن دينار مسع جبالة يقول إن عمر رضي اهللا عنه مل يكن أخذ من اجملوس اجلزية حىت شهد 
  عبدالرمحن بن عوف أن رسول اهللا أخذها من جموس هجر وهذا إسناد متصل صحيح 

عليه السالم سنوا هبم ولو صح احلديث االول ما كان فيه دليل على أكل ذبائح اجملوس وال تزوج نسائهم ألن قوله 
سنة أهل الكتاب يدل على أهنم ليسوا من أهل الكتاب وأيضا فإمنا نقل احلديث على أنه يف اجلزية خاصة وأيضا 

  فسنوا هبم ليس من الذبائح يف شيء ألنه مل يقل استنوا أنتم يف أمرهم بشيء 
   فاما االحتجاج بان حذيفة تزوج جموسية فغلط والصحيح أنه تزوج يهودية



ويف هذه االية واحملصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وقد ذكرناه يف قوله عز و جل وال تنكحوا املشركات 
  وقول من قال ان هذه االية ناسخة لتلك ال واختلفوا يف اآلية الثالثة فقالوا فيها سبعة أقوال 

  باب ذكر االية الثالثة من هذه السورة 
اآلية  ٦لذين ءامنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إىل املرافق املائدة قال اهللا عز و جل يا أيها ا

   ٤٣فيها سبعة أقوال فمن العلماء من قال هي ناسخة لقوله عزوجل ال تقربوا الصالة وانتم سكارى النساء 
حىت يتوضا وضوءه للصالة  ومنهم من قال هي ناسخة ملا كانوا عليه ألن النيب اهللا كان إذا أحدث مل يكلم أحدا

  فنسخ هذا وأمر بالطهارة عند القيام اىل الصالة 
ومنهم من قال هي منسوخة ألنه لومل ينسخ لوجب على كل قائم اىل الصالة الطهارة وإن كان متطهرا والناسخ هلا 

  فعل النيب وسنذكره بإسناده 
لصالة بظاهر اآلية وإن كان طاهرا فهذا قول ومن العلماء من قال جيب على كل من قام إىل الصالة أن يتوضا ل

عكرمة وابن سريين واحتج عكرمة بعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كما حدثنا أمحدبن حممد األزدى قال حدثنا 
  إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر 
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ملنسوخ: كتاب  وا لناسخ    ا
لنحاس : املؤلف  ملرادي ا إمساعيل ا بن  بن حممد   أمحد 

وعبدالصمد بن عبدالوارث قاال حدثنا شعبة عن مسعود بن علي قال كان علي بن أيب طالب يتوضا لكل صالة 
  اآلية  ٦ويتلو يا ايها الذين امنو اذا قمتم اىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم املائدة 

لعلماء من يقول ينبغي لكل من قام إىل الصالة أن يتوضأ هلا طلبا للفضل ومحل اآلية على الندب ومنهم من ومن ا
  قال اآلية خمصوصة ملن قام من النوم 

  والقول السابع أن اآلية يراد هبا من مل يكن على طهارة 
الصالة وانتم سكارى فقد ذكرناه  فهذه سبعة أقوال فأما القول األول أهنا ناسخة لقول اهللا عز و جل ال تقربوا

  بإسناده يف سورة النساء وال يبني يف هذا نسخ بكون التقدير إذا قمتم إىل الصالة غري سكارى 
  والقول الثاين حيتج من قال له حبديث عبد اهللا بن علقمة بن 

ة حىت نزلت آية الرخصة يا الفعواء عن أبيه كان النيب صلى اهللا علية وسلم إذا بال مل يكلم أحدا حىت يتوضأ للصال
  أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إىل الصالة 

وقرىء على أمحد بن شعيب عن حممد بن بشار عن ابن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن حصني بن 
  عليه املنذر أيب ساسان عن اهلاجر بن قنفذ أنه سلم على النيب وهو يبول فلم يرد عليه حىت توضا فلما توضأ رد 

  وهذا أيضا اليبني فيه نسخ ألنه مباح فعله 
ومن قال اآلية منسوخة بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحتج مبا حدثناه عبداهللا بن حممد بن جعفر قال حدثنا 
أمحد بن منصور قاله حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن 

 كان يتوضأ وضوءه لكل صالة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه رسول اهللا
  فقال عمر رضي اهللا عنه لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله فقال عمدا فعلته 

ومن منع أن ينسخ القرآن بالسنة قال هذا تبيني وليس بنسخ ومن قال على كل قائم إىل الصالة أن يتوضأ هلا احتج 
  ر اآلية ومبا روى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بظاه

ومن قال هي على الندب احتج بفعل النيب صلى اهللا علية وسلم وبأن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مل يقل هذا 
  واجب فيتأول أنه يفعل هذا إرادة الفضل 

 قال هذا وضوء من مل حيدث وكذا والدليل على هذا أنه قد صح عن علي بن أيب طالب أنه توضأ وضوءا خفيفا مث
عن عمر رضي اهللا عنه أيضاوحيتج حبديث أيب عطيف عن ابن عمر عن النيب من توضأ على طهارة كتبت له 

  عشرحسنات 
  وأما من قال املعىن إذا قمتم من النوم فيحتج بأن يف القرآن الوضوء على النائم وهذا قول أها املدينة 

ثنا عبداهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسري هذه اآلية يا أيها كما حدثنا بكر بن سهل قال حد
  الذين امنوا اذا قمتم اىل الصالة اآلية أن ذلك إذا قام من املضجع يعين النوم 



والقول السابع قول الشافعي رمحه اهللا قال لو وكلنا إىل اآلية لكان على كل قائم إىل الصالة الطهارة فلما صلى 
رسول اهللا الصلوات بطهر واحد بينها فمعىن هذا على هذا القول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم اىل الصالة وقد 

  احدثتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اىل املرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم اىل الكعبني 
  إن شاء اهللا  وقد زعم قوم أن هذا ناسخ للمسح على اخلفني وسنبني ما يف ذلك وأنه ليس بناسخ له

وقال قوم يف قراءة من قرأ وأرجلكم باخلفض أنه منسوخ بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله ألن اجلماعة الذين 
تقوم هبم احلجة رووا أن النيب صلى اهللا علية وسلم غسل قدميه ويف ألفاظه عليه السالم إذا غسل قدميه خرجت 

  اهللا عليه و سلم أنه قال فإذا مسح قدميه وصح عنه اخلطايا من قدميه ومل يقل أحد عنه صلى 

عليه السالم ويل للعراقيب من النار وويل لألعقاب من النار وأنه أمر بتخليل األصابع ولو كان املسح جائزا ما 
  كان هلذا ومعىن 

سح جائز وقال قوم قد صح الغسل بنص كتاب اهللا يف القراءة بالنصب وبفعل رسول اهللا وقوله ومن أدعى أن امل
  فقد تعلق بشذوذ 

وقال قوم الغسل واملسح مجيعا واجبان بكتاب اهللا عز و جل ألن القراءة بالنصب واخلفض مستفيضة وقد قرأ هبا 
  اجلماعة 

فممن قال إن مسح الرجلني منسوخ الشعيب كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا ابراهيم بن مرزرق قال 
  حدثنا يعقوب بن 

  ل حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن الشعيب قال نزل القرآن بإملسح والسنة بالغسل اسحاق قا
  ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب ومبا صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا حدثنا أمحدبن ومن قال مها واجبان قال مها مبنزلة آيتني لصحة كل واحدة منهما عن مجاعة تقوم هبم احلجة كم
حممد األزدي قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس عن عاصم عن ذر عن عبداهللا أنه 

  قرأ وأرجلكم بالنصب 
قال وحدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن خزمية قال حدثنا سعيد بن منصور قال مسعت هشيما يقول أخربنا خالد عن 

  قرأ وأرجلكم قال عاد إىل الغسل  عكرمة عن ابن عباس أنه

  قال أبو جعفر وهذه قراءة عروة بن الزبري ونافع والكسائي 
وقرأ أنس بن مالك وأرجلكم باخلفض وهي قراءة أىب جعفر وأيب عمرو وعاصم واألعمش ومحزة حىت انه يقال 

  متسحت مبعىن تطهرت للصالة فيكون على هذا اخلفض كالنصب 
  يقول التقدير وأرجلكم غسال مث حذف هذا لعلم السامع  وقد مسعت علي بن سليمان

وممن قال إن املسح على اخلفني منسوخ بسورة املائدة ابن عباس وقال ما مسح رسول اهللا على اخلفني بعد نزول 
  املائدة 

  وممن رد املسح أيضا عائشة رضي اهللا عنها وأبو هريرة 
  للنايف وهذا موجود يف األحكام واملعقول قال أبو جعفر من نفى شيئا وأثبته غريه فال حجة 

  وقد أثبت املسح على اخلفني من أصحاب رسول اهللا ظ مجاعة كثرية ومنهم من قال بعد املائدة 



فممن أثبت املسح علي بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وبالل وعمرو بن أمية الضمري وصفوان بن عسال 
بكر وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسلمان وجرير البجلي واملغرية  املرادي وحذيفة وبريدة وخزمية بن ثابت وأبو

  بن شعبة وعن عمربن اخلطاب غري مسند صحيح 
فمن ذلك ما حدثناه أمحدبن شعيب أبوعبدالرمحن قال أخربنا اسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال أخربنا 

احلكم بن عيينة عن القاسم بن خميمرة عن شريح عبدالرزاق قال أخربنا سفيان الثوري عن عمروبن قيس املالئي عن 
  بن هاىنء عن علي بن أيب طالب 

  رضي اهللا عنه قال جعل رسول اهللا للمسافر ثالثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعين يف املسح 
بن خميمرة  قال أبو عبدالرمحن وأخربنا هناد بن السري عن أيب معاوية عن األعمش عن احلكم بن عيينة عن القاسم

عن شريح بن هاىنء قال سألت عائشة رضي اهللا عنها عن املسح على اخلفني فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مين 
  فأتيت عليا فسألته عن املسح فقال أمرنا رسول اهللا أن جنعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثالثا 

عن إبراهيم عن مهام أن جرير ابن عبداهللا البجلي  قال أبو عبدالرمحن وأخربنا قتيبة قال حدثنا حفص عن األعمش
توضأ ومسح على خفيه فقيل له أمتسح فقال قد رأيت رسول صلى اهللا عليه و سلم ميسح فكان أصحاب عبداهللا 

  يعجبهم قول جرير ألن إسالمه كان قبل موت رسول اهللا بيسري 
 املسح على اخلفني ألن إسالمه كان بعد نزول قال أبو جعفر وكذا قال أمحد ابن حنبل أنا أستحسن حديث جرير يف

  املائدة 

وقد عارض قوم من الذين مينعون املسح على اخلفني بأن الواقدي روى عن عبداحلميد بن جعفر عن أبيه أن جرير 
البجلي أسلم يف سنة عشر يف شهر رمضان وأن املائدة نزلت يف ذي احلجة يوم عرفات قالوا فإسالم جرير على هذا 

  نزول املائدة قبل 
قال أبو جعفر والذي احتج هبذا جاهل مبعرفة احلديث ألن هذا احلديث ال تقوم به حجة لوهاه وضعف اسناده 
وأيضا فإن قوله نزلت املائدة يوم عرفات يف ذي احلجة جهل وأيضا ألن الرواية أنه نزل منها يف ذلك اليوم آية 

  نعميت  واحدة وهي اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم
ولوصح ما قال إن املسح كان قبل نزول املائدة ملا كانت له فيه حجة ولكان املسح ثابتا ويكون القرآن نزل بالغسل 

  ملن مل يكن عليه ىف خفان 
ويقال له أيضا ما معىن املسح قبل نزول املائدة وهل كان التوضؤ للصالة واجبا قبل نزول املائدة فإن قال كان 

املسح على اخلف بدل من الغسل وإن قال كان غري واجب قيل له فما معىن املسح والغسل غري واجبا فقد صح أن 
  واجب وكذا املسح وهذا بني يف تثبيت املسح على اخلفني وهوقول الفقهاء الذين تقوم هبم احلجة 

  واختلفوا يف االية الرابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي حمكمة 

  الرابعه من هذه السورة باب ذكر االية 
   ١٣قال اهللا عز و جل فاعف عنهم أاملاندة 

  من العلماء من قال إمنا كان العفو والصفح قبل األمر بالقتال مث نسخ ذلك باألمر بالقتال 
كما حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة يف قول اهللا عز 



قال نسخها قتلوا الذين ال  ١٣جل وال تزال تطلع على خائنه منهم إال قليال منهم فاعف عنهم واصفح املائدة و 
  اآلية  ٢٩يؤمنون باهللا وال باليوم األخر التوبة 

وقال غريه ليست مبنسوخة ألهنا نزلت يف يهود غدروا برسول اهللا غدرة وأرادوا قتله فأمر اهللا عزوجل بالصفح 
  عنهم 
  أبو جعفر وهذا ال مينع أن يكون أمر بالصفح عنهم بعد أن حلقتهم الذلة والصغار فصفح عنهم يف شيء بعينه قال 

  واختلفوا أيضا يف االية اخلامسة فقال بعضهم هي ناسخة وقال بعضهم هي حمكمة غري ناسخة 

  باب يف ذكراآلية اخلامسة من هذه السورة 
اهللا ورسوله ويسعون يف االرض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم قال اهللا عز و جل جزاؤا الذين حياربون 

وارجلهم من خالف او ينفوا من االرض فقال قوم هذه ناسخة ملا كان رسول اهللا فعله يف أمر العرنيني من التمثيل 
  هبم ومسل أعينهم وتركهم حىت ماتوا 

 عليه و سلم ذلك وعظ ونسخ هبذا احلكم واستدل على فممن قال هذا حممد بن سريين قال ملا فعل النيب صلى اهللا
ذلك بأحاديث صحاح فمن ذلك ما حدثناه أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن قال أخربين عمروبن عثمان بن سعيد بن 

كثري عن الوليد عن األوزاعي عن حيىي من أيب قالبة عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على رسول اهللا فأسلموا 
ينة فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خيرجوا اىل إبل الصدقة فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا ففعلوا فاحتووا املد

  فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النيب يف طلبهم قافة فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومل 

بون اهللا ورسوله ويسعون يف حيسمهم ومسل أعينهم وتركهم حىت ماتوا فأنزل اهللا عز و جل إمنا جزاؤا الذين حيار
  األرض أن يقتلوا او يصلبوا اآلية 

قال أبو عبدالرمحن وأخربين الفضل بن سهل قال حدثين حيىي بن غيالن ثقة مأمون قال حدثين يزيد بن زريع عن 
  سليمان التميمي عن أنس قال إمنا مسل رسول اهللا أعني أولثك ألهنم مسلوا أعني الرعاء 

من أحسن احلديث الذي يروى يف هذا الباب وأغربه وأصحه وفيه حجة للشافعي رمحه اهللا يف  قال أبو جعفر وهذا
  القصاص 

فأما احلديث األول فيحتج به من جعل اآلية ناسخة وفيه من الغريب قولة فاحتووا املدينة قال أبو زيد يقال احتويت 
مل تكن توافقك يف بدنك وإن كنت حمبا هلا وفيه البالد اذا كرهتها وإن كانت موافقه لك يف بدنك واستوبلتها اذا 

ومسل أعينهم قال أبو عبيد السمل أن تفقأ العني حبديدة حمماة أو بغري ذلك يقال مسلتها أمسلها مسال وقد يكون 
  السمل بالشوك كماقال أبو ذؤيب يرثي بنني له ماتوا 

  فالعني بعدهم كأن حداقها مسلت بشوك فهي عور تدمع 
إهنا حمكمة غري ناسخة يقول احلكمان قائمان مجيعا واحتج باحلديث أن السمل كان قصاصا وهو  وبعض من يقول

أحسن ما قيل فيه وقال أبو الزناد ملا فعل ذلك صلى اهللا عليه و سلم وعظ وهنى عن املثلة فلم يعد وقال غريه إمنا 
 سبق اآلية وقال آخر ال جيوز أن يفعل فعل ذلك على االجتهاد كما فعل يف الغنائم حىت نزلت لوال كتاب من اهللا

النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا من هذا وما أشبهه إال بوحي منزل أو إهلام من اهللا عز و جل لقوله تعاىل وما ينطق 



  ولفرضه طاعته  ٣عن اهلوى النجم 
  وقال السدي إمنا أراد أن يفعل فنهى عن ذلك وأمر باحلدود 

ديث بغري ما قال فأما ما يف اآلية من قوله عز و جل او من اختالف العلماء يف ختيري قال أبو جعفر وقد ذكرنا احل
اإلمام أن يفعل أي هذا شاء ومن قول بعضهم بل ذلك على الترتيب فنذكر منه ما تكمل به الفائدة يف علم اآلية إن 

  شاء اهللا 
  السالم على مخسة أقوال واختلف العلماء فيمن يلزمه اسم حماربة اهللا عز و جل ورسوله عليه 

فمنهم من قال احملارب هللا ورسوله هو املشرك واملعاند دين اهللا غز وجل فأما من كان مسلما وخرج متلصصا فال 
  يلزمه هذا االسم 

  وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو يدوي عن احلسن وعطاء 
الزبري كما قرىء على عبداهللا بن أمحد بن ومن العلماء من قال احملارب هللا ورسوله املرتد وهذا قول عروة بن 

عبدالسالم عن أيب األزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخربين هشام بن عروة عن أبيه قال إذا 
خرج املسلم وشهر سالحه مث تلصص مث جاء تائبا أقيم عليه احلد ولو ترك لبطلت العقوبات إال أن يلحق ببالد 

  فيقبل منه  الشرك مث يأيت تائبا

وقال قوم احملارب هللا عز و جل ولرسوله من املسلمني من فسق فشهر سالحه وخرج على املسلمني حيارهبم وردوا 
على من قال ال يكون احملارب اهللا ورسوله إال مشركا حبديث معاذ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من عادى وليا 

  من اهللا عز و جل فقد نادى اهللا باحملاربة 
ل أبو جعفر وحدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا احلسني بن احلكم اخلربي قال حدثنا أبو غسان مالك بن قا

إمساعيل عن السدي عن صيب موىل أم سلمة عن زيد بن أرقم أن رسرل اهللا قال لعلي بن أيب طالب وفاطمة واحلسن 
ال ترى قول رسول اهللا ملن ليس بكافر وتسميته إياه واحلسني عليهم السالم أنا سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم أف

  حماربا 
  وقد رد أبو ثور وغريه على من قال إن اآلية يف املشركني بأشياء بينه 

قال قد أمجع العلماء على أن املشرك إذا فعل هذه األشياء مث أسلم قبل إن يتوب منها أنه ال يقام عليه حد شيء من 
  لذين كفروا ان ينتهوا يغفر هلم ماقد سلف وهذا كالم بني حسن حدوها لقول اهللا عز و جل قل ل

وقال غريه لوكانت اآلية يف املشركني لوجب يف أسرى املشركني أن يقتلوا ال أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم 
  من خالف أو ينفوا من األرض أيب هذا ال يقوله أحد 
   فهذه أربعة اقوال وقال بعض العلماء اآلية عامة يف املشركني واملسلمني

والقول اخلامس أن تكون اآلية عامة على ظاهرها إال أن يدل دليل على خارج منها فيخرج بالدليل وقد دل على ما 
  ذكرناه على أن أهل احلرب من املشركني خارجون منها فهذا أحسن ما قيل فيها وهوقول أكثر الفقهاء 

  مام خمريا فيه أم تكون عقوبته على قدر خيانته مث اختلفوا فيمن لزمه اسم احملاربة أيكون اإل
فقال قوم اإلمام خمري فيه على أنه جيتهد وينظر للمسلمني فممن قال هذا من الفقهاء مالك بن أنس وهو مروي عن 

  ابن عباس وهو 



  قول سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز وجماهد والضحاك 
ام يف ذلك خيار احلسن وعطاء وسعيد بن جبري وأبو جملز وهو مروي وممن قال العقوبة على قدر اخليانة وليس لإلم

أيضا عن ابن عباس إال أنه من رواية احلجاج بن أرطأة عن عطية عن ابن عباس واحلجاج وعطية ليسا بذاك عند 
  أهل احلديث 

  وقال هبذا من الفقهاء األوزاعي والشافعي 

غري أهنم أختلفوا يف الترتيب يف أكثر اآلية فما علمت أهنم  وهو قول أصحاب الرأي سفيان وأيب حنيفة وأيب يوسف
  اتفقوا إال فيمن خرج فقتل فإن اصحاب الترتيب أمجعوا على قتله وسنذكر اختالفهم 

فأما أصحاب التخيري الذين قالوا ذلك إىل االمام فحجتهم ظاهر االية وأن أو يف العربية كذا ومعناها إذا قلت خذ 
أيت زيدا أو عمرا واحتجوا بقول اهللا عز و جل فكفارته اطعام عشرة مساكني من أوسط ما دينارا أو درمها ور

تطعمون اهليكم او كسوهتم او حترير رقبه وكذا ففدية من صيام أو صدقة او نسك انه ال اختالف أن هذا على 
  بلغتهم التخيري فكذا ما اختلفوا فيه مردود إىل ما أمجعوا عليه وإىل لغة الذين نزل القرآن 

فعارضهم من يقول بالترتيب حبديث عثمان وابن مسعود وعائشة رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
  حيل دم امرىء مسلم اال باحدى ثالث كفر بعد إميان او زنا بعد احصان أو قتل نفس بغري نفس 

ضممتم إليها أشياء ليست كفرا كما قال اهللا فعارضهم االخرون بأشياء منها احملارب مضموم إىل هذه الثالثة كما 
عز و جل قل ال أجد يف ما أوحى اىل حمرما على طاعم يطعمه اآلية فضممتم إليها حترمي كل ذي ناب من السباع 

  وكل ذي خملب من الطري 

اىل  واحتج بعضهم بأن الية احملاربة حكما آخر واستدل على ذلك بأن األمر للمحارب وليس اىل آلية وامنا هو
اإلمام واحتج بأن عائشة رضي اهللا عنها قد روت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر احملارب كما قرىء على أمحد 

بن شعيب عن العباس بن حممد قال حدثنا أبو عامر عن ابراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رقيع عن عبيد بن 
ليه و سلم قال ال حيل دم امرىء مسلم اال باحدى ثالث عمري عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا ع

خصال زان حمصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فبقتل أو رجل خرج من اإلسالم فيحارب فيقتل أو يصلب أو ينفى 
من األرض واحتجوا أيضا بأن أكثر التابعني على أن اإلمام خميري وكذا ظاهر اآليه كما قرىء على ابراهيم بن موسى 

مبدينة السالم عن يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم األحول عن احلسن وعن ابن اجلوزي 
جريج عن عطاء يف قول اهللا عز و جل امنا جزاؤا الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف االرض فسادا أن يقتلوا أو 

  يصلبوا اآلية قاال اإلمام خمري فيه 

بداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال وقوله وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا ع
عز و جل امنا جزاؤا الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف االرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم 

هر عليه وقدر فإمام وأرجلهم من خالف او ينفوا من االرض قال من شهر السالح يف قبة االسالم وأفسد السبيل فظ
املسلمني خمري فيه ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله قال او ينفوا من االرض قال يهربوا 

وخيرجوا من دار االسالم اىل دار احلرب اال الذين تابوا مث قال هبذا من التابعني سعيد بن املسيب وجماهد والضحاك 
  بدالعزيز وهو قول إبراهيم النخعي وعمر بن ع



فأما الرواية األخرى عن ابن عباس بان ذلك على قدر جناياهتم فقد ذكرنا أهنا من رواية احلجاج عن عطية عن ابن 
عباس يف قول اهللا عزوجل إمنا جزؤا الذين حياربون اهللا ورسوله األية قال اذا خرج فأظهر السالح وقتل قتل وإن 

  ذ املال وقتل مث صلب أخذ املال ومل يقتل قطعت يده ورجله وإن أخ
ومن هذا قول قتادة وعطاء اخلراساين وزعم إمساعيل بن إسحاق أنه مل يصح إال عنهما يعض ين املتقدمني ألن 

  الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده وعند أهل احلديث 

قطعت يده وقال األوزاعي اذا خرج وقتل قتل فإن أخذ املال وقتل صلب وقتل مصلوبا وإن أخذ املال ومل يقتل 
  ورجله 

  وقال الليث بن سعد إذا أخذ املال وقتل صلب وقتل باحلربه مصلوبا 
  وقال أبو يوسف إذا أخذ املال وقتل صلب وقتل على اخلشبة 

وقال أبو حنيفة اذا قتل قتل وإذا أخذ املال ومل يقتل قطعت يده ورجله من خالف واذا أخذ املال وقتل فالسلطان 
ده ورجله وقتله وإن شاء مل يقطع يده ورجله وقتله وصلبه قال أبو يوسف القتل يأيت على خمري فيه ان شاء قطع ي

  كل حال 
وقال الشافعي رمحه اهللا إذا أخذ املال قطعت يده اليمىن وحسمت مث قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي وإذا 

ل وإن حضر وكثر وهيب وكان قتل قتل وإذا أخذ املال وقتل قتل وصلب وروي عنه أنه قال يصلب ثالثة أيام قا
رداء للعدو عزز وحبس قال أبو جعفر أختلف الذين قالوا بالترتيب واختلف عن بعضهم حىت وقع يف ذلك 

اضطراب كثري فممن اختلف عنه ابن عباس كماا ذكرناه واحلسن فروي عنه التخيري والترتيب وأنه قال اذا خرج 
  رجله ونفي وان أخذ املالن وقتل قتل وقتل قتل فإن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده و

  وقال أمحد بن حممد بن حنبل رمحه اهللا ان قتل قتل وإن أخذ املال ومل يقتل قطتث يده ورجله 
وقال قوم ال ينبغي أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبني الصالة واالكل والشرب وحكي عن الشافعي أكره أن 

  يقتل مصلوبا لنهي النيب عن املثلة 
  أبو ثور اإلمام خمري على ظاهر اآلية  وقال

واحتج غريه بأن الذين قالوا بالتخيري معهم ظاهر اآلية وأن الذين قالوا بالترتيب وإن اختلفوا فإنك جتد يف أقواهلم 
أهنم جيمعون عليه حدين رر فيقولون يقتل ويصلب ويقول بعضهم يصلب ويقتل ويقول بعضهم تقطع يده ورجله 

  اآلية وال كذا ومعىن او يف اللغة وينفى وليس كذلك 
فاما ومعىن أو ينفوا من األرض ففيه أقوال منها عن ابن عباس ئ ما ذكرناه أهنم يهربون حىت خيرجوا من دار 

اإلسالم إىل دار احلرب آ وهذا أيضا حيكى ومعناه عن الشافعي رمحه اهللا أهنم خيرجون من بلد إىل بلد وحياربون 
  بن مسلم وقال سعيد بن وكذا قال الزهري حممد 

جبري ينفون من بلد اىل بلد وكلما أقاموا يف بلد نفوا منه وقال الشعيب ينفيه السلطان الذي أحدث هذا يف عمله عن 
  عمله 

وقال مالك بن أنس رمحه اهللا إمام دار اهلجرة ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إىل غريه مث حيبس فيه وحيتج ملالك 
  الزاين كذا ينفى رمحه اهللا بأن 



وقال الكوفيون ملا قال اهللا عز و جل او ينفوا من االرض فقد علم أنه ال بد أن يستقروا يف األرض مل يكن شيء 
  أوىل هبم من احلبس ألنه اذا حبس فقد نفى من األرض إال موضع استقراره 

  قال هي حمكمة  واختلف العلماء أيضا يف االية السادسة فمنهم من قال إهنا منسوخة ومنهم من

  باب ذكراآلية السادسة من هذه السورة 
من العلماء من قال هذه اآلية حمكمة  ٤٢قال اهللا عز و جل فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم املائدة 

  واإلمام خمري إذا حتاكم إليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إىل حكامهم 
إبراهيم النخعي كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا وكيع هذا قول الشعيب و

قال حدثنا سفيان عن املغرية عن ابراهيم وعامرالشعيب يف قول اهللا عز و جل فإن جاءوك فاحكم بينهم او أعرض 
  عنهم قال إن شاء حكم وإن شاء مل حيكم 
  طاء بن أيب رباحء ومالك بن أنس رمحهما اهللا قال أبو جعفر وقال هبذا من الفقهاء ع

ومن العلماء من قال إذا حتاكم أهل الكتاب إىل اإلمام فعليه أن حيكم بينهم بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا وال 
 حيل له أن يردهم اىل حكامهم وقائلوا هذا القول يقولون اآلية منسوخة ألهنا إمنا أنزلت أول ما قدم النيب املدينة

واليهود فيها يومئذ كثري فكان األرعي هلم واألصلح أن يردوا اىل حكامهم فلما قوى اإلسالم أنزل اهللا عز و جل 
  وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا 

  فممن قال هبذا القول من الصحابة ابن عباس ومجاعة من التابعني والفقهاء 
بن حممد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد قال أبو جعفر كما حدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسن 

عن سفيان عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس قال نسخت من هذه السورة يعين املائدة آيتان آية القالئد وقوله عز 
و جل فإن جاؤك فاحكم أو اعرض عنهم فكان رسول اهللا صلى اله عليه وسلم خمريا فيهم إن شاء حكم وإن شاء 

فردهم إىل حكامهم فنزلت وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن أعرض عنهم 
  حيكم بينهم مبا يف كتابنا 

  وهذا اسناد مستقيم وأهل احلديث يدخلونه يف املسند وهو مع هذا قول مجاعة من العلماء 

هشيم قال أخربنا أصحابنا منصور وغريه عن كما قريء على عبداهللا بن الصقر عن زياد بن أيوب س قال حدثنا 
احلكم عن جماهد يف قول اهللا عز و جل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا قال نسخت هذه اآلية اليت قبلها فإن جاءوك 

  فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وهذا أيضا إسناد صحيح 
الصحيح من قول الشافعي رمحه اهللا والقول بأهنا منسوخة قول عكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي وهو

  حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون  ٦قال يف كتاب اجلزية وال خيار له إذا حتاكموا إليه بقوله عز و جل 
وهذا من أصح االحتجاجات ألنه إذا كان ومعىن وهم صاغرون أن جيري عليهم أحكام املسلمني وجب أال يردوا 

ة منسوخة وهو أيضا قول الكوفيني أيب حنيفة وزفر وأيب يوسف وحممد ال إىل حكامهم وإذا وجب هذا فاآلي
اختالف بينهم إذا حتاكم أهل الكتاب إىل اإلمام امث أنه ليس له أن يعرض عنهم غري أن أبا حنيفة قال إذا جاءت 

نهما وقال الباقون املرأة والزوج فعليه أن حيكم بينهما بالعدل وإن جاءت املرأة وحدها ومل يرض الزوج مل حيكم بي
  بل حيكم 



فثبت أن قول اأكثر العلماء أن اآلية منسوخة مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس ولو مل يأت احلديث عن ابن 
عباس لكان النظر يوجب أهنا منسوخة ألهنم قد أمجعوا مجيعا أن أهل الكتاب إذا حتاكموا إيل االمام فله أن ينظر 

صيب مث اختلفوا يف االعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم ألنه مصيب بينهم وأنه إذا نظر بينهم م
  عند اجلماعة وأال يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا فاعال ما ال حيل له واليسعه 

ن حدود وملن قال بأهنا منسوخة من الكوفيني قول آخر منهم من يقول على اإلمام إذاعلم من أهل الكتاب حدا م
  اهللا أن يقيمه وإن مل 

يتحاكموا إليه وحيتج بأن قول اهللا وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا حيتمل أمرين أحدمها وأن احكم بينهم إذا حتاكموا 
قالوا فوجدنا يف كتاب اهللا عز و جل  ٠إليك اآلخر وأن احكم بينهم وان مل يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم 

  إقامة احلد عليهم وإن مل يتحاكموا إلينا  وسنة رسوله ما يوجب
  فاما ما يف كتاب اهللا عز و جل فقوله تعاىل يا أيها الذين امنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا 

وأما ما يف السنة فحديث الرباء قال أبو جعفر حدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا أبو 
حدثين األعمش عن عبداهللا بن مرة عن الرباء قال مر على النيب بيهودي قد جلد ومحم فقال معاوية قال أبو معاوية 

أهكذا حد الزاين عندكم فقالوا نعم فدعا رجال من علمائهم فقال سألتك باهللا أهكذا حد إلزاين فيكم فقال لوال 
ه وكان الوضيع إذا زنا رمجناه فقلنا أنك سألتين هبذا ما أخربتك كان احلد عندنا الرجم فكان الشريف إذا زنا تركنا

تعالوا جنتمع على شيء يكون للشريف والوضيع فاجتمعنا على اجللد والتحميم فانزل اهللا عز و جل يا أيها الرسول 
ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر اىل قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي ائتوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم فإن 

لد والتحميم فاقبلوا وان مل تؤتوه فاحذروا أي وان أفتاكم بالرجم فال تقبلوا إىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا أفتاكم باجل
  فأولئك هم الكافرون قال يف اليهود ومن مل حيكم 

اصة مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون قال يف اليهود ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون قال يف الكفار خ
  فأمر رسول اهللا باليهودي فرجم وقال أنا أول من أحىي امرك 

فاحتجوا بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم بينهم ومل يتحاكموا إليه يف هذا إحلديث فان قال قائل ففي حديث 
  مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أن اللذين زنيا رضيا باحلكم وقد رمجها النيب  قيل له ليس يف حديث مالك أيضا

فأما ما يف احلديث من ان ومعىن ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرين أنه يف اليهود ففي ذلك اختالت قد 
ذكرناه وهذا أوىل ما قيل فيه ألنه عن صحايب مشاهد التنزيل خيرب ان بذلك السبب نزلت هذه اآلية على أن غري 

سن بن حممد يقول فيه عن النيب يف قوله ومن مل حيكم مبا انزل اهللا فأولئك هم الكافرون قال هم اليهود أن حكم احل
  غريهم كحكمهم فكل من حكم بغري إذا أنزل اهللا جاحدا له كما غري اليهود فهو كافر ظامل فاسق 

كمة وهي من أشكل ما يف الناسخ واختلفوا يف اآلية السابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي حم
  واملنسوخ 

  باب ذكراآلية السابعة من هذه السوره 
قال اهللا عزوجل يا ايها الذين ءامنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو 



  ءاخران من غريكم 
دة أهل الكتاب على املسلمني جائزة يف السفر اذا للصحابه والتابعني والفقهاء يف هذه اآلية مخسة أقوال منها أن شها

  كانت وصية 
  وقال قوم كان هذا هكذا مث نسخ وال جتوز شهادة كافر حبال 
  وقال قوم اآلية كلها يف املسلمني اذا شهدوا فهذه ثالثة اقوال 

  والقول الرابع أن هذا ليس يف الشهادة اليت تؤدي وامنا الشهادة هاهنا مبعىن احلضور 
  ول اخلامس أن الشهادة ههنا مبعىن اليمني والق

  فالقول األول عن رجلني من الصحابة عبداهللا بن قيس 

وعبداهللا بن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 
ذا حضر احدكم املوت حني الوصية اثنان طلحة ابن عباس قال وقوله عزوجل يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم ا

ذوا عدل منكم فهذا ملن مات وعنده املسلمون فأمره اهللا عز و جل أن يشهد على وصيته عدلني من املسلمني مث 
قال عز و جل او ءاخران من غريكم ان انتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت فهذا ملن مات وليس عنده 

 جل وعز بشهادة رجلني من غري املسلمني فإن ارتيب بشهادهتما استحلفا بعد الصالة باهللا أحد من املسلمني فأمر اهللا
عز و جل مل نشتر بشهادتنا مثنا قليال ا فإن اطلع األولياء على أن الكافرين كذبا حلفا باهللا عز رجل أن شهادة 

امثا فأخران يقومان مقامهما من الذين  الكافرين باطلة وأنا مل نعتد فذلك قوله تعاىل فإن عثر على اهنما استحقا
استحق عليهم األولني يقول إن اطلع على أهنما كذبا قام األوليان فحلفا اهنما كذبا يقول اهللا عز و جل ذلك ادىن 

أن يأتوا أي ان يأيت الكافران بالشهادة على وجهها او خيافوا ان ترد اميان بعد امياهنم فتترك شهادة الكافرين وحيكم 
  دة األولياء بشها

  فليس شهود على املسلمني إقسام أمنا اإلقسام إذا كانا كافرين 
فهذا قول ابن عباس مشروحا مبينا ال حيتاج إىل زيادة تشرح وقال به من التابعني مجاعة منهم شريح قال جتوز 

جبري وعبيدة  شهادة أهل الكتاب على املسلمني يف السفر اذا كانت وصية وهو قول سعيد بن املسيب وسعيد بن
وحممد بن سريين والشعيب وحيىي بن يعمر وقتادة والسدي وقال به من الفقهاء سفيان الثوري ومال إليه أبو عبيد 

  لكثرة من قال به 
والقول الثاين أن اآلية منسوخة وأنه ال جتوز شهادة كافر حبال كما ال جتوز شهادة فاسق قول زيد بن أسلم ومالك 

  أيب حنيفة أيضا أهنا منسوخة وال جتوز عنده شهادة  بن أنس والشافعي وقول

  الكفار على املسلمني غري أنه خالف من تقدم ذكره بأنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض 
والقول الثالث أن اآلية كلها يف املسلمني ال منسوخ فيها قول الزهري واحلسن كما قرىء على عبداهللا بن الصقر 

يم قال أخربنا منصور وغريه عن احلسن يف قول اهللا عز و جل أو ءاخران من غريكم قال عن زياد بن أيوب عن هش
  من غري عشريتكم 

  والقول الرابع أن الشهادة ههنا مبعىن احلضور حيتج قائله مبا تعارض به تلك األقوال مبا سنذكره 
  حدهم اربع شهادات باهللا وكذا القول اخلامس أن الشهادة مبعىن اليمني كما قال اهللا عز و جل فشهادة ا



فأما املعارضة يف القول األول فنص كتاب اهللا عز و جل قال عز و جل ممن ترضون من الشهداء وقال عز و جل 
وال نرضي الكفار وال يكونون ذوى عدل ويعارض باإلمجاع ألنه قد أمجع  ٢وأشهدوا ذوي عدل منكم الطالق 

فساق وأمجعوا أيضا أن شهادة الكفار ال جتوز على املسلمني يف غري املسلمون أن شهادة الفساق ال جتوز والكفار 
  هذا املوضع الذي قد اختلف فيه فريد ما اختلف فيه إىل ما أمجع عليه وهذه احتجاجات بينة 

واحتج من خالفهما بكثرة من قال ذلك القول وأنه قد قالة صحابيان وليس ذلك يف غريه وخمالفة الصحابة إىل 
  نه اهل العلم غريهم ينفر م

  قال فيجعل هذا على الضرورة كما تقصر الصالة يف السفر وكما يكون التيمم فيه واإلفطار يف شهر رمضان 
  قيل له هذه الضرورات إمنا تكون يف احلال وليس كذا الشهادة 

شيئا من العربية وعورض من قال بنسخ اآلية أنه مل يأت هذا على أحد ممن شهد التنزيل وأيضا فإن يف القولني مجيعا 
ربئة غامضا وذلك أن معىن آخر يف العربية آخر من جنس األول يقول مررت بكرمي وكرمي آخر فقولك آخر يدل 

على أنه من جنس األول وال جيوز عند أهل العربية مررت بكرمي وخسيس آخر وال مررت برجل ومحار آخر 
عدالن والكفارال يكونون عدوال فيصح على هذا فوجب من هذا أن يكون معىن اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 

  قول من قال من عندكم من غري عشريتكم من املسلمني 
على أنه قد عورض ألن يف أول اآلية يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم املوت فخوطب اجلماعة 

  من املؤمنني 
  االحتجاج  فيقال ملن عارض هبذا هذا موجود يف اللغة كثري يستغىن عن

والقول الرابع أن الشهادة مبعىن احلضور معروف يف اللغة ا وقد احتج قائله بأن الشاهد ال يكون عليه ميني يف شيء 
  من األحكام غري هذا 

  املختلف فيه فريد ما اختلف فيه اىل ما اجتمع عليه ألنه يقال شهدت وصية فالن أي حضرت 
معروف يكون التقدير يف شهادة أحدكم أي ميني أحدكم أن حيلف اثنان  والقول اخلامس أن الشهادة مبعىن اليمني

   ٨٢وحقيقته يف العربية قة ميني اثنني مثل وسئل القرية يوسف 
قرىء على علي بن سعيد بن بشري الرازي عن صاحل بن عبدهللا الترمذي قال حيىي بن أيب زائدة عن حممد بن أيب 

ن أبيه عن ابن عباس قال كان متيم الدارى وعدي بن بداء خيتلفان اىل القاسم عن عبدامللك بن سعيد بن جبري ع
مكة للتجارة فخرج معهم رجل من بين سهم فتوىف بأرض ليس فيها مسلم فأوصى اليهما فدفعا اىل أهله وحبسا 

منا وال جاما من فضة خموصا بالذهب ففقده أولياء السهمي من تركته فأتوا رسول اهللا فاستحلفهما رسول اهللا ما كت
اطلعنا مث عرف اجلام مبكة فقالوا اشتريناه من متيم وعدي بن بداء فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا باهللا أن هذا 

  اجلام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادهتما وما اعتدينا انا اذا ملن الظاملني فأخذ اجلام وفيهم نزلت هذه اآلية 

يب مسلم احلسن بن امحد عن ايب شعيب احلراين قال حدثنا حممد بن سلمة وقرىء على علي بن سعيد بن بشري عن أ
قال حدثنا حممد بن إسحاق عن أيب النضر عن باذان موىل أم هاينء بنت أىب طالب عن ابن عباس عن متيم الداري 

ري علي بن يف قوله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم املوت برىء الناس منها غريي وغ
بداء وكانا نصرانيني خيتلفان اىل الشام قبل االسالم فأتيا الشام لتجارهتما وقدم عليهما موىل لبين سهم يقال له برير 



بن أيب مرمي لتجارة ومعه جام من فضة يريد به امللك وهو عظم جتارته فمرض فاوصى اليهما وأمرمها أن يبلغا ما 
ذلك اجلام فبعناه بألف درهم مث اقتسمناه انا وعدى بن بداء فلما قدمنا اىل أهله ترك أهله قال متيم فلما مات أخدنا 

دفعنا اليهم ما كان ومعنا وفقدوا اجلام فسألوا عنه فقلنا ما ترك غري هذا وما دفع إلينا غريه قال فلما أسلمت بعد 
اخلرب وأديت إليهم مخسمائة درهم قدوم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة فأمثت من ذلك فأتيت أهله فأخربهتم 

وأخربهتم أن عند صاحيب مثلها فوثبوا اليه فاتوا به رسول اهللا فسأهلم البينة فلم جيدوا فأمرهم أن يستحلفوه مبا يعظم 
  به على أهل دينه فحلف فأنزل اهللا يا أيها الذين ءامنوا شهادة 

جل ان ترد اميان بعد امياهنم فقام عمرو بن العاص  بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصيه قرأ إىل قوله عز و
  ورجل اخر منهم فحلفا فنزعت اخلمسمائة درهم من عدي بن بداء 

قال أبو جعفر فهذا ما يف اآلية وما بعدها من القصة من اآلثار واختالف العلماء والنظر مث نبينها على ما هوأصح من 
  ذلك الذي ذكرنا 

بينكم قسم بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية أن يقسم ذوا عدل منكم  األبني يف هذا أن تكون شهادة
  أوآخرن من غريكم 

وللعلماء يف أو ههنا قوالن فمنهم من قال أو ههنا للتعقيب وأنه اذا وجد اثنني ذوي عدل من املسلمني مل جيز له أن 
  شعيب وابراهيم وقتادة يشهد كافرين وهذا الترل يروى عن سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وال

  ومنهم من قال أو ههنا للتخيري ألهنا إمنا هي وصية وقد يكون املوصي يرى أو يسند وصيته إىل كافرين أو أجنبيني 
وهذا القول أن أو للتخيري هو القول البني الظاهر إن أنتم ضربتم ىف األرض قال ابن زيد أي سافرمت وكذلك هو يف 

ل عليه أي ان أنتم سافرمت فأصابتكم مصيبة املوت وقد أسندمت وصيتكم إىل اثنني اللغة ويف الكالم حذف مستد
ذوي عدل منكم أوآخرين من غريكم فإن ارتبتم أي اهتمتم الوصيني والتقدير أو آخرين من غريكم إن ارتبتم 

عبداهللا بن قيس حتبسوهنما من بعدالصالة واختلف العلماء يف هذه الصالة فقال أكثرهم هي العصر فممن قال هذا 
األشعري واستعمله وقضى به وهو قول سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وإبراهيم وقتادة ومنهم من قال هي صالة 

من صلواهتم يف دينهم وهذا قول السدي وهو يروي عن ابن عباس والقول األول أوىل لقوله عز و جل من بعد 
  الصالة فجاءت 

صالة من صلواهتم كانت نكره وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه معرفة باأللف والالم واذا كان بعد 
  العن بني العجالنني بعد العصر فخصها هبذا 

  ألمث ويقال إن أهل الكتاب أيضا يعظمون ذلك الوقت 
أحد فيقسمان باهللا ومها الوصيان وال نشتري به مثنا أي ال نشتري بقسمنا شيئا نأخده مما أوصى به وال ندفعه إىل 

  وال نكتم شهادة اهللا أي وال نكتم شهادة اهللا عندنا إنا إذا ملن األمثني أي إن فعلنا ذلك  ١ولو كان ذا قرىب 
فإن عثر على أهنما استحقا امثا أصله من عثرت بالشيء أي وقعت عليه أي قد وقع على أهنما استحقا امثا بكذهبما 

  مقامهما أي يف األميان من الذين استحق عليهم األولني  يف أمياهنما وأخذمها ما ليس هلما فأخران يقومان
تقدير هذا يف العربية خمتلف عند مجاعة من العلماء فمنهم من قال التقدير من الذين استحق منهم األوليان وعليهم 

مث مبعىن منهم مثل إذا اكتالوا علىالناس يستوفون ومنهم من قال عليهم مبعىن فيهم أي من الذين استحق فيهم ا



  األوليني مث حذف إمث مثل وسئل القرية وهذا قول حممد بن جرير 
  وقال ابراهيم بن السري التقدير من الذين استحق عليهم اإليصاء واألوليان بدل من قوله عز و جل فأخران 

 عند قال أبوجعفر وهذا من أحسن ماقيل فيه ألنه ال جيعل حرفا بدال من حرف وأيضا فإن التفسري عليه ألن املعىن
  أهل التفسري من الذين أستحقت عليهم الوصية واألوليان قراءة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف كثري من القراء 

  وقراءة حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة األولني وفيها من البعد ما ال خفاء به واألولني بدل من الذين 
ح أن معىن الشهادة ههنا القسم وما اعتدينا أي وما فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادهتما أي لقسمنا فص

  جتاوزنا احلق يف قسمنا إنا إذا ملن الظاملني أي ان كنا حلفنا على باطل وأخذنا ما ليس لنا 
  وصح من هذا كله أن اآلية غري منسوخة 

يه وبرىء فإن ودل احلديث على ذلك ألنه إذا أوصى رجل إىل آخر فاهتم ع الورثة املوصي إليه حلف املوصي ال
اطلع على أن املوصي إليه خان وذلك أن يشهد شاهد أو يوجد شيء يعلم أنه للميت فيقول املوصي إليه قد اشتريته 

  منه فيحلف الوارث ويستحقه 
  فقد بني احلديث أن املعىن على هذا 

  وإن كان العلماء قد تكلموا يف استحالف الشاهدين ههنا ملن وجب 
  عيا وصية من امليت وهذا قول حيىي بن يعمر فمنهم من قال ألهنم اد

  وهذا ال يعرف يف حكم اإلسالم أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأخذها 
  ومنهم من قال إمنا حيلفان إذا شهدا أن امليت أوصى مبا ال جيوز أو مباله كله أو لبعض الورثة 

  وصى مبا ال جيوز هي وهذا أيضا ال يعرف يف األحكام أن حيلف الشاهد إذا شهد أن املوصى أ
  ومنهم من قال إمنا حيلفان إذا اهتما مث ينقل اليمني عنهما إذا اطلع علىاخليانة كما ذكرنا 

مث قال جل وعز ذلك أدىن أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها ومها املوصي إليهما أو خيافوا أن ترد أميان بعد 
  ا ظهرت خيانة املوصى إليهما وقد قيل مها األوليان بامليت أمياهنم وهي أميان األولني أي األوليني باليمني مل

واتقوا اهللا وامسعوا أي وامسعوا ما يقال لكم قابلني له متبعني أمر اهللا عز و جل فيه واهللا ال يهدي القوم الفاسقني أي 
  اخلارجني عن طاعته عز و جل وقال ابن زيد كل فاسق مذكور يف القرآن فمعناه الكاذب 

  الرمحن الرحيم  بسم اهللا
  سورة األنعام 

قال أبو جعفر حدثين ميوت بن املزرع قال حدثنا أبو حامت سهل بن حممد السجستاين قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن 
املثىن التيمي قال حدثنا يونس بن حبيب قال مسعت أبا عمرو بن العالء رمحه اهللا يقول سألت جماهدا عن تلخيص 

كي فقال سالت ابن عباس عن ذلك فقال نزلت سورةاألنعام مبكة مجلة واحدة فهي مكية إال آي القرآن املدين من امل
  ثالث آيات منها نزلت يف املدينة فهي مدنية قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم األنعام إىل متام اآليات الثالث 

حقه يوم حصاده الزكاة املفروضة قال أبو جعفر إذا كانت سورة األنعام مكية مل يصح قول من قال ومعىن وءاتوا 
  ألن الزكاة إمنا فرضت باملدينة وهذا يشرح يف موضعه وإذا كانت السورة مكية فال تكاد تكون فيها آية ناسخة 



  وما تقدم من السور فهن مدنيات أعين سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة 
  قد ذكرت يف الناسخ واملنسوخ  حدثين ميوت بذلك اإلسناد بعينه ويف سورة األنعام آيات

  فاأليه األوىل منها قوله عز و جل قل لست عليكم بوكيل 
قال أبو جعفر حدثنا أبواحلسن عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام بن أيب خرية قال حدثنا عاصم بن سليمان 

هذا آية السيف فاقتلوا عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله عز و جل قل لست عليكم بوكيل قال نسخ 
  املشركني حيث وجدمتوهم 

قال أبو جعفر هذا خرب ال جيوز أن ينسخ ومعىن وكيل حفيظ ورقيب والنيب صلى اهللا عليه و سلم ليس هو عليهم 
  حبفيظ إمنا عليه أن ينذرهم وعقاهبم إىل اهللا عز و جل 

  واآلية الثانية نظريها باب 

  ة باب ذر اآلية الثانية من هذه السور
  قال اهللا عز و جل وما على الذين يتقون من حساهبم من شيء 

حدثناأبواحلسن عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك عن 
ابن عباس يف قول اهللا عز و جل وما على الذين يتقون من حساهبم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون قال هذه 

نسخت باملدينة بقوله عز و جل وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال مكية 
تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم فنسخ هذا ما قبله وأمر املؤمنني أن ال يقعدوا مع من 

  يكفر بالقرآن ويستهزىء به 
قون من حساهبم من شيء خرب وحمال نسخه واملعىن فيه بني ليس على من اتقى اهللا قال أبو جعفر وما على الذين يت

عز و جل إذا هنى انسانا عن منكر من حسابه شيء اهللا جل وعز مطالبه ومعاقبه وعليه أن ال ينهاه وال يقعد معه 
ث جويرب واآلية الثالثة راضيا بقوله وفعله وإال كان مثله وهذان احلديثان وان كانا عن ابن عباس فاهنما من حدي

  قريب منها باب 

  باب ذكر اآلية 
  الثالثة من هذه السورة قال عزوجل وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة وذر الذين اختذوا 
  لوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم دينهم لعبا وهلوا قال نسختها فاقت

قال أبو جعفر ليس هذا خبرب وهو حيتمل النسخ غري أن البني فيه أنه ليس مبنسوخ وأنه على ومعىن التهديد ملن فعل 
  هذا أي ذز فإن اهللا عز و جل مطالبه ومعاقبه ومثله مث ذرهم يف خوضهم يلعبون 

  والصحيح يف اآلية الرابعة أهنا منسوخة 

  ر اآلية الرابعة من هذه الصورة باب ذك
قال اهللا عز و جل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله والزيتون والرمان 

  متشاهبا وغري متشابه كلوا من مثره وءاتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني 
مخسة أقوال فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة املفروضة ومنهم من قال  للصحابة والتابعني والفقهاء يف هذه اآلية



هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر ومنهم من قال يعين هبذه الزكاة املفروضة ومنهم من قال هي حمكمة 
  واجبة يراد هبا غري الزكاة ومنهم من قال هي على ا لندب 

ن جبري حدثنا أبو جعفر كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا فممن قال هي منسوخة بالزكاة املفروضة سعيد ب
ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا الوليد بن صاحل قال أخربنا شريك عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري يف قول اهللا 

  عز و جل وءاتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل أن تنزل الزكاة كان الرجل يبدأ بعلف الدابة وبالشيء 

  ا قول أيب جعفر حممد بن علي وعكرمة وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن وهذ
وممن قال نسخت اآلية بقول النيب بالعشر ونصف العشر ابن عباس فيما روى عنه كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي 

عباس يف قوله عز و جل قال حدثنا فهد قال حدثنا حممد بن سعيد قال حدثنا احلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن 
  وآتوا حقه يوم حصاده قال نسخها العشر ونصف العشر 

وقرىء على عبداهللا بن أمحد بن عبدالسالم عن أيب األزهر قال حدثنا روح قال أخربنا الثوري عن مغرية عن شباك 
  عن 

  إبراهيم وءاتوا حقه يوم حصاده قال نسخها العشر ونصف العشر 
  د بن احلنفية والسدي قال أبوجعفر وهذا قول حمم

وممن قال إهنا الزكاة املفروضة أنس بن مالك وكما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا 
  أبو حفص قال حدثنا عبدالصمد قال حدثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك وءاتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة 

لسالم عن أيب األزهر قال حدثنا روح عن عبادة قال أخربنا شعبة عن أيب رجاء وقرىء على عبداهللا بن أمحد بن عبدا
  قال سألت ال احلسن عن قول اهللا عز و جل وءاتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة املفروضة 

قال أبو جعفر وهذا قول سعيد بن املسيب وجابر بن مل زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم قال وحدثنا بكر بن سهل 
حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك يف قول اهللا عز و جل وءاتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة واهللا قال 

  جل ثناؤه أعلم وقد مسعت من يقول ذلك 
قال أبو جعفر وقد قيل إن هذا أيضا قول الشافعي على التأويل ألنة ال يقول يف معىن وءاتوا حقه يوم حصاده الخيلو 

  يف وقت احلصاد أو بعده وتثبت السنة أنه بعده من أن يكون ذلك 
وقد قيل بل جيب على قول الشافعي أن تكون منسوخة ألنه يقول ليس يف الزمان زكاة وال يف شيء من الثمار إال 

  يف النخل والكرم ويف نص اآلية ذكر الرمان والزيتون وقد قال مبصر ليس يف الزيتون زكاة ألنه أدم 

  ثة قال أبو جعفر فهذه ثال
وأقوال الرابع أن يف املال حقا سوى الزكاة وأن معىن وءاتوا حقه يوم حصاده أن يعطى منه شيئا سوى الزكاة وأن 
خيلى بني املساكني وبني ما سقط كما حدثنا جعفر بن حممد األنباري قال حدثنا احلسن بن عفان قال حدثنا حيىي بن 

  حلصادين فما سقط عن املنجل أخذوه اليمان عن سفيان قال يدع املساكني يتبعون أثرا
هذا قول مجاعة من العلماء منهم جعفر بن حممد وقد روي وصح عن علي بن احلسني رضي اهللا عنه أنه أنكر حصاد 

  الليل من أجل هذا 



وقرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا حفص قال حدثنا أشعث عن نافع عن ابن 
  حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون من اعتر هبم وهذا أيضا قول عمر وءاتوا 

  جماهد وحممد بن كعب وعطية وهذا قول أيب عبيد واحتج حبديث النيب أنه هنى عن حصاد الليل 
والقول اخلامس أن يكون وءاتوا حقه يوم حصاده على الندب وهذا القول ال نعرف أحدا من املتقدمني قاله وإذا 

تأخرين يف معىن آية من القرآن قد تقدم كالم املتقدمني فيها فخرج عن قوهلم مل يلتفت اىل قوله ومل تكلم أحد من امل
  يعد خالفا فبطل هذا 

وأما القول بأهنا الصدقة املفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة مكية والزكاة فرضت باملدينة ال تنازع بني 
  أهل العلم يف ذلك 
يوم حصاده لو كان للزكاة املفروضة وجب ان يعطى وقت احلصاد وقد جاءت السنة وصحت  ومنها أن قوله تعاىل

  أن الزكاة ال تعطي إال بعد الكيل 
  وأيضا فإن يف اآلية والتسرفوا فكيف يكون هذا يف الزكاة وهي معلومة 

وهذا ال يقوله أحد  وأيضا فلو كان هذا يف الزكاة لوجب أن تكون الزكاة يف كل الثمر ويف كل ما أنبتت األرض
  نعلمه من الصحابة وال التابعني وال الفقهاء إال بعض املتأخرين ممن خرج عن اإلمجاع 

وأكثر ما قيل يف هذا من قول من حيتج بقوله قول أيب حينفة أن يف كل هذا الزكاة إال يف احلطب واحلشيش 
عة أشياء منها الزكاة احلنطة والشعري والتمر والقصب فقد أخرج شيئا مما يف اآلية ومل خيتلف العلماء أن يف أرب

  والزبيب فهذا امجاع 
  ومجاعة من العلماء يقولون ال جيب الزكاة فيما أخرجت األرض إال يف أربعة أشياء احلنطة والشعهري والتمر والزبيب 

  فممن قال هذا احلسن وحممد بن سريين والشعيب وابن أيب ليلى 

  وعبداهللا بن املبارك وحيىي بن ادم وابو عبيد وسفيان الثوري واحلسن بن صاحل 
واحتج أبو عبيد حبديث الثوري عن طلحة عن حيىي بن أيب بردة مث أن معاذا وأبا موسى ملا بعثا ليعلما الناس أمر 

  دينهم مل يأخذا الزكاة فيما أخرجت األرض إال من هذه األربعة 
هذه األشياء وجبت باإلمجاع وملا وقع االختالف يف غريها مل  واحتج غريه أن أموال املسلمني حمظورة فلما أمجع على

  جيب فيها شيء 
  وزاد ابن عباس على هذه األربعة الزيتون واحلبوب كلها السلت والزيتون 

وزاد الزهريي على هذه األربعة األشياء وهذا قول عطاء وعمر بن عبدالعزيز ومكحول ومالك بن أنس وهو قول 
  الزيتون الزكاة  األوزاعي والليث أن يف

قال أبو جعفر رهذا القول كله كان قول الشافعي بالعراق مث قال مبصر يف الزيتون ال أرى أنه جيب فيه الزكاة ألنه 
  أدم ال أنه يؤكل بنفسه وقال يعقوب وحممد فيما بعد األربعة كل ما يؤكل ويبقى ففيه 

  الزكاة 
ليس أحد منهم أوجب الزكاة يف كل ما ذكر يف اآلية وأكثرهم  فهذه األقوال كلها تدل على أن اآلية منسوخة ألنه

اعتماده على األشياء األربعة فمن ضم إليها احلبوب وما يقتات فإمنا قاسه عليها ومن ضم إليها الزيتون فإمنا قاسه 



  على النخل والعنب 
  هكذا قول الشافعي بالعراق 

كمة وأن ذلك حق يف املال سوى الزكاة مبا حدثنا أبو علي قال أبو جعفر وقد حيتج بعض من يذهب إىل أن اآلية حم
احلسن بن غليب قال جدثنا عمران بن أيب عمران قال حدثنا ابن هليعة عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد 

  اخلدري عن النيب يف قول اهللا عز و جل وءاتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل 

كان مما تقوم به حجة جلاز أن يكون منسوخا كاآلية وقد قامت احلجة بأنه ال فرض  قال أبو جعفر وهذا احلديث لو
يف املال سوى الزكاة إال ملن جتب نفقته وثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حدثنا بكر بن سهل 

ع طلحة بن عبيداهللا يقول قال حذثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه مس
جاء رجل إىل رسول اهللا من أهل جند ثائر الرأس نسمع لصوته دويا وال نفقه ما يقول حىت دنا فإذا هو يسأل عن 
اإلسالم فقال رسول اهللا مخس صلوات يف اليوم والليلة قال هل على غريها قال ال إال أن تطوع فقال رسول اهللا 

ال ال إال أن تطوع وذكر له رسول اهللا الزكاة فقال هل علي غريها قال ال إال وصيام رمضان فقال هل على غريه ق
  أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه فقال رسول اهللا أفلح ان صدق 
ال من فتبني هبذا احلديث مع صحة اسناده واستقامة طريقه أنه ال فرض على املسلمني من الصالة إال اخلمس و

  الصدقة إال الزكاة فلما ثبت أنه ال جيب باآلية فرض سوى الزكاة وأهنا ليست الزكاة وأهنا ليست 

  ندبا مل يبق اال أن تكون منسوخة 
فأما وال تسرفوا فقد تكلم العلماء يف معناه فقال سعيد بن املسيب ومعىن وال تسرفوا ال متنعوا من الزكاة الواجبة 

ا اذا حصدوا أعطوا مث تباروا يف ذلك حىت أجحفوا فأنزل اهللا تعاىل وال تسرفوا وقال السدي وقال أبو العالية كانو
  ال تعطوا أموالكم فتقعدوا 

فقرآء وقال ابن جريج نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس جد خنال له فخلف أن ال يأتيه أحد اال أعطاه فأمسى ليست 
  حيب املسرفني  له مثرة فأنزل اهللا عز و جل وال تسرفوا انه ال

  وقال ابن زيد بن أسلم والتسرفوا للوالة أي وال تأخذوا ما ال جيب على الناس 
قال أبو جعفر وهذه األقوال كلها غري متناقضة ألن اإلسراف يف اللغة فعل ما ال ينبغي فهذا كله داخل يف أصل 

ماهلم جمازا وتقدير والزيتون والرمان وشجر اللغة فواجب اجتنابه ومعىن انه ال حيب املسرفني ال يثيبهم وال يقبل أع
  الزيتون وشجر الرمان مثل وسئل القرية 

  قال قتادة متشاهبا وغري متشابه يتشابه ورقه وخيتلف مثره وقال غري يتشابه لونه وخيتلف طعمه 
  مجع مثرة وقرأ حيىي بن وثاب كلوا من مثره وهي قراءة حسنه النه قد ذكرت أشياء كثرية فثمر مجع مثار ومثا 

قال حممد بن جرير أصل اإلسراف يف كالم العرب اإلخطاء يف إصابة غري احلق اما بزيادة وإما بنقصان من احلد 
  أي خطأ ... ما يف عطائهم من وال سرف ... أعطوا هنيدة حيدوها مثانية ... الواجب وأنشد 

  واختلفوا يف اآلية اخلامسة اختالفا كثريا 



  من هذه السورة باب ذكر اآلية اخلامسة 
قال اهللا تعاىل قل ال أجد يف ما أوحى إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير 

  فإنه رجس أو فسقا أهل لغري اهللا به 
مر يف هذه اآلية مخسة أقوال قالت طائفة هي منسوخة ألنه وجب منها أال حيرم اال ما فيها فلما حرم رسول اهللا احل

  األهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري نسخت هذه األشياء منها 
  وقالت طائفة اآلية حمكمة وال حرام من احليوان إال ما فيها وأحلوا ما ذكرنا وغريه من احليوان 

  وقالت طائفة اآلية حمكمة وكل ما حرمه رسول اهللا داخل فيها 
  رسول اهللا مضموم إليها داخل يف االستثناء  وقالت طائفة هي حمكمة وكل ما حرمه

والقول اخلامس أن هذه االية جواب ملا سألوا عنه فأجيبوا عما سألوا وقد حرم اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا 
  عليه و سلم غري ما يف اآلية 

  قال أبو جعفر القول األول أهنا منسوخة غري جائز ألن األخبار ال تنسخ 
جامعة لكل ما حرم وإحالل احلمر االنسية وغريها قول مجاعة من العلماء منهم سعيد بن جبري  والقول الثاين أهنا

  والشعىب ويقال إنه قول عائشة وابن عباس ومث أحاديث مسندة بندائها 

فمن ذلك ما حدثناه أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن عبيد بن حسن 
الرمحن بن معقل عن عبدالرمحن بن بشر عن رجال من مزينة من أصحاب النيب عليه السالم من الظاهرة عن عن عبد

أجبر أو ابن أجبر أنه قال يا رسول اهللا مل يبق يل شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إال محر يل قال أطعم أهلك من مسني 
الل احلمر األهلية وقالوا إمنا كرهها رسول اهللا مالك فإمنا كرهت لكم جوال القرية فاحتجوا هبذا احلديث يف إح
  صلى اهللا عليه و سلم ألهنا كانت تاكل القذر كما كره اجلاللة 

وحدثنا أمحد بن حممد بن أزدي قال حدثين إمساعيل بن حيىي املزين قال حدثنا الشافعي قال أخربنا عبدالوهاب بن 
  أنس بن مالك أن رسول اهللا جاءه جاء عبداجمليد عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن 

فقال أكلت احلمر مث جاءه جاء فقال فنيت احلمر فأمر رسول اهللا مناديا فنادى إن اهللا عز و جل ورسوله عليه 
  السالم ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس فكفئت القدور واهنا لتفور 

  قال أبوجعفر فهذا ما فيه من املسند 
عن الصحابة فحدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا وأما ما جاء 

حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد كانت عائشة رضي اللة عنها إذا ذكر هلا النهى عن كل ذي ناب من السباع 
  عمه إال أن يكون ميتة اآلية قالت إن اهللا عز و جل يقول قل ال أجد يف ما أوحى إىل حمرما على طاعم يط

  قال أبوجعفر وهذا اسناد صحيح ال مطعن فيه 
قال وحدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسني بن حممد قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار قال كان 

 ما أوحى إيل حمرما جابر بن عبداهللا ينهى عن حلوم احلمر ويأمر بلحوم اخليل وأيب ذلك ابن عباس وتال قل ال أجد يف
  على طاعم يطعمه حكى ذلك عمرو عن طاووس عن ابن عباس 

وأما ما فيه عن التابعني فحدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا املزين قال حدثنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن 
  عيينة عن أيب 



مر فقال إمنا كانت تلك احلمر تأكل اسحاق قال ذكرت لسعيد بن جبري حديث بن أيب أوىف يف النهي عن حلوم اجل
  القذر 

قال وحدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسني بن حممد قال حدثنا حيىي بن عباد عن يونس قال قلت للشعيب ما 
  تقول يف حلم الفيل فقال قال اهللا عز و جل قل ال أجد يف ما أوحى إىل حمرما على طاعم يطعمه اآلية 

يث كلها تعارض بسنة رسول اهللا الثابتة عنه فأما معارضتها فإن احلديث املسند الذي فيه قال أبو جعفر وهذه األحاد
قول الرجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يبق يل شيء أطعمه أهلي إال محر يل قد جيوز أن تكون احلمر وحشية 

  ويكون أكلها جائزا وقد جيوز أن يكون أحلها له على الضروزة كامليتة 
يث الثاين حديث أنس الذي فيه من أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم مناديا ينادي مبا نادى به ففيه دليل وأما احلد

  على حترميها وهو قوله فإهنا رجس فالرجس باحلرام أشبه منه باحلالل وفيه فكفيت القدور واحلالل ال ينبغي أن يقلب 
  والذي تأوله سعيد بن جبري خيالف فيه 

  ه وابن عباس يقال إن ابن عباس رجع عنه ملا قال له والذي روي عن عائش

علي بن أي طالب إنك امرؤ تائه قد حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املتعة وحلوم احلمر األهلية فرجع عن 
  قوله وقال بتحرمي املتعة وأكل احلمر األهلية 

  ومع هذا فليس ألحد مع الرسول صلى اهللا عليه و سلم حجة 
إن ابن عباس يقول ال حيل أكل حلوم اخليل فقد أخرج اخليل من اآلية واحلمر أوىل وقوله يف اخليل قول ومع هذا ف

  مالك 

  وأيب حنيفة 
والقول الثالث يف أن اآلية حمكمة وأن احملرمات داخلة فيها قول نظرى ألن التذكية إمنا تؤخذ توقيفا فكل ما مل 

  ية توجد تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل يف اآل
والقول الرابع أن نضم إىل اآلية ما صح عن النيب قول حسن فيكون داخال يف االستثناء اال أن يكون ميتة أو دما 

  مسفوحا أو كذا أو كذا 
وهذا قول الزهري ومالك بن أنس أال ترى أن الزهري كان يقول بتحليل كل ذي ناب من السباع حىت قدم الشام 

عن أيب ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه حرم كل ذي ناب من  فلقى أبا إدريس اخلوالين فحدثه
السباع فرجع إىل قوله وكذا صح قال مالك ملا سئل عن كل ذي خملب من الطري فقال ما أعلم فيه هنيا وهو عندي 

  حالل 

   فعذر بذلك وقد صح عن النيب حترمي كل ذي خملب من الطري غريأن احلديث مل يقع إىل مالك رمحه اهللا
والقول اخلامس أن االية جواب قول حسن صحيح وهو قريب من القول الذي قبله ألهنا إذا كانت جوابا فقد 

  اجيبوا عما سألوا عنه ومث حمرمات مل يسئلوا عنها فهي حمرمة حباهلا 
  والدليل على أهنا جواب أن قبلها قل الذكرين حرم أم األنثني وما معه من االحتجاج عليهم 

  وهذا القول اخلامس مذهب الشافعي 
  ويف هذه السورة شيء قد ذكره قوم هو من الناسخ واملنسوخ مبعزل ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة 



قال اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وانه لفسق ففي هذا أربعة أقوال فمن الناس من قال هي 
  منسوخة بقوله 

وهم يذكرون غري اسم اهللا جل وعز على ذبائحهم ومنهم  ٥عام الذين أوتوأ الكتاب حل لكم املائدة جل وعز وط
من قال هي حمكمة ال حيل أكل ذبيحة اال أن يذكر اسم اهللا عز و جل عليها فإن تركه تارك عامدا أو ناسيا مل تؤكل 

  ذبيحته والقول الثالث أن تؤكل إذا نسي أن يسمي 
  تؤكل ذبيحة املسلم وإن ترك التسمية عامدا أو ناسيا  والقول الرابع أن

وفلقول األول قول عكرمة قال يف قول اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكراسم اهللا عليه قال فنسخ ذلك واستثىن 
واحتج بعضهم هلذا القول بأن  ٥منه فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم املائدة 

لقاسم بن خميمرة سئل عن ذبيحة النصارى هل تؤكل إذا مسوا عليها بغري اسم اهللا عز و جل فقال نعم تؤكل ولو ا
  قالوا عليها باسم جرجس 

قال أبو جعفر وهو قول مكحول وعطاء قال قد علم اهللا عز و جل ذلك منهم وأباح ذبائحهم وهو قول ربيعة وهو 
ت وهذا القول لو كان إمجاعا ملا وجب أن يكون فيه دليل على نسخ اآلية يروى عن أيب الدرداء وعبادة بن الصام

  ولكان استثناء 
على أنه قد صح عن مجاعة من الصحابة كراهة ذلك منهم علي بن أيب ا طالب قال إذا مسعته يقول باسم املسيح فال 

  تأكله فإنه مما أهل لغري اهللا به 

و قول عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهما وكره ذلك مالك رمحه اهللا وإذا مل تسمع فكل ألنه قد أحل لك ذلك ا وه
  ومل حيرمه 

والقول الثاين أنه ال حيل أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه عز و جل يف العمد والنسيان قول احلسن وابن سريين 
لكان ذلك كافيا من  والشعيب وعارضه حممد بن جرير وقال لو مل يكن من فساده إال أن العلماء على غريه واجلماعة

  فساده 
قال أبو جعفر وقد ذكرنا من قال به من العلماء حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا 

  حجاج قال حدثنا محاد عن داود عن الشعيب قال ال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 
  قال أبو جعفر وهذا أيضا مذهب أيب ثور 

ث أنه إذا ذبح فنسى التسمية أكلت ذبيحته قول سعيد بن جبري والنخعي ومالك وأيب حنيفة ويعقوب والقول الثال
وحممد واحلجة هلم أن ظاهر اآلية يوجب أن ال تؤكل ذبيحة من ترك ذكر اسم اهللا عامدا وال ناسيا أال ترى أن فيها 

  وإنه لفسق فخرج هبذا النسيان ألنه اليقال ملن نسي فسق 

ابع أنه تؤكل ذبيحة املسلم وإن ترك التسمية عامدا غري متهاون قول ابن عباس كما قرىء على أمحد بن والقول الر
شعيب بن علي عن عمرو بن علي قال حدثنا حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون بن أيب 

 عليه قال خاصمهم املشركون فقالوا ما ذبح وكيع عن أبيه عن ابن عباس يف قول اهللا وال يأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا
ال تأكلونه وما ذحبتم أكلتموه فهذا من أصح ما مر وهو داخل يف املسند وخرب ابن عباس بسبب نزول اآلية فوجب 

أن يكون ما مل يذكر اسم اهللا عليه يعين به امليتة وما ذحبه املشركون غري أهل الكتاب وما ذحبه املسلمون وأهل 



ول وإن مل يذكر اسم اهللا عليه واحتج ابن عباس فقال اسم اهللا مع املسلم وهذا القول هو الصحيح من الكتاب مأك
  قول الشافعي وقد حكى حيوة بن شريح عن عقبةبن مسلم أنه قال يؤكل ما ذحبوا لكنائسهم ألنه من طعامهم الذي 

  به فقال إمنا ذلك ذبائح أهل األوثان واجملوس أحله اهللا لنا قال فقلت له فقد قال اهللا عز و جل وما أهل لغري هللا 
ويف هذه السورة وأعرض عن املشركني روى عن ابن عباس قال نسخ هذا قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم 

  األخر 
وقال غريه ليس هذا بنسخ وأمنا هذا من قوهلم أعرضت عنه أي مل أبسط إليه واشتقاقه من أوليته عرض وجهي 

  ب أن يستعمل مع املشركني وأهل املعاصي قال اهللا عز و جل أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين وهذا واج
  ويف هذه السورة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء اآلية 

ال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو احلسن عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان ق
حدثنا جويرب عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله عز و جل ا إن الذين فرقوا دينهم قال اليهود والنصارى تركوا 
اإلسالم والدين الذي أمروا به وكانوا شيعا فرقا أحزابا خمتلفة لست منهم يف شيء نزلت مبكة مث نسخها قاتلوا 

  الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم االخر اآلية 

و جعفر وقال غريه ليس يف هذا نسخ ألنه معروف يف اللغة أن يقال لست من فالن وال هو مين إذا كنت قال أب
خمالفا له منكرا عليه ما هو فيه وحكى سيبويه أنت مين فرسخا أي ما دمنا نسري فرسخا على أنه قد روى أبو غالب 

وكانوا شيعا قال هم اخلوارج وإن بين اسرائيل  عن أيب أمامة عن النيب يف قول اهللا عز و جل إن الذين فرقوا دينهم
افترقت على إحدى وسبعني فرقة وتزيد هذه األمة واحدة كلها يف النار اال فرقة واحدة وهي اجلماعة والسواد 

األعظم فتبني هبذا احلديث وبظاهر اآلية أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع ألهنم إذا ابتدعوا جتادلوا 
اصموا وتفرقوا فليس النيب صلى اهللا عليه و سلم وال الفرقة الناجية وهي اجلماعةالظاهرة منهم يف شيء ألهنم وخت

  منكرون عليهم ما هم فيه خمالفون هلم فهذا من الناسخ واملنسوخ مبعزل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة االعراف 

بو حامت قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بن املزرع قال حدثنا أ
  عن أيب عمرو بن العالء عن جماهد عن ابن عباس قال وسورة األعراف نزلت مبكة فهي مكية 

قال أبو جعفر مل جند فيها مما يدخل يف الناسخ واملنسوخ اال آية واحدة خمتلفا فيها قال اهللا جل وعز خذ العفو 
   ١١٩األعراف 
سة أقوال من العلماء من قال هي منسوخة بالزكاة املفروضة ومنهم من قال هي منسوخة باألمر بالغلطة على فيها مخ

الكفار ومنهم من قال خذ العفو أي الزكاة املفروضة ومنهم من قال هو حق يف املال سوى الزكاة ومنهم من قال 
  هو أمر باالحتمال وترك الغلظة والفظاظة غري منسوخ 

ه أهنا منسوخة بالزكاة ابن عباس قال خذ العفو يقول خذ ما عفا وما أتوك به قال وكان هذا قبل أن فممن روى عن
  تنزل برآءة بفرض الزكاة وتفصيلها وجعلها يف مواضعها 



وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم احلريب قال حدثنا 
  حسني 

  عن عمر وعن أسباط عن السدي خذ العفو قال الفضل من املال نسخته الزكاة  ابن االسود
والقول الثاين أهنا منسوخة بالغلظة قول ابن زيد قال خذ أل العفو فأقام النيب مبكة عشر سنني ال يعرض أحد وال 

يا أيها النيب جاهد الكفار  يقابله مث مل أمره اهللا عزوجل أن يقعد هلم كل مرصد وأن ال يقبل منهم إال اإلسالم وأنزل
  واملنافقني واغلظ عليهم وقال جل وعز قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة 

  فنسخ هذا العفو 
والقول الثالث أن العفو الزكاة قول جماهد وكان إبراهيم بن حممد بن عرفة مييل إىل هذا القول قال ألن الزكاة يسري 

  من كثري 
  ع أن العفو شيء يف املال سوى الزكاة قول القاسم وسامل قاال هو فضل املال ما كان عن ظهر غىن والقول الراب

والقول اخلامس قول عبداهللا وعروة ابين الزبري كما قرىء على أمحد بن شعيب عن هاررن بن إسحاق قال حدثنا 
  جل خذ العفو من أخالق الناس  عبدة عن هشام بن عروة صح عن أبيه عن ابن الزبري قال إمنا أنزل اهللا عز و

وهذا أوىل ما قيل يف اآلية لصحة إسناده وأنه عن صحايب خيرب بنزول االية وإذا جاء الشيء هذا اجمليء مل يسع أحدا 
خمالفته واملعىن عليه خذ العفو أي السهل من أخالق الناس رال تغلظ عليهم وال تعنف هبم وكذا كانت أخالقه صلى 

نه ما لقى أحدا قط مبكروه يف وجهه وال ضرب أحدا بيده وقيل لعاثشة رضوان اهللا عليها ما كان اهللا عليه و سلم أ
خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي مدحه اهللا عز و جل به فقال تعاىل وإنك لعلى خلق عظيم فقالت رضي 

  اهللا عنها كان خلقه ا لقرآن 
 عليه و سلم يف الكفار أمره بالرفق هبم ؤاستدل على أن يف املشركني وقال حممد بن جرير إن هذا أمر النيب صلى اهللا

أن ما قبله وما بعده فيهم قال ألن قبله احتجاجا عليهم قل أدعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون وبعده وإخوهنم 
  ميدوهنم يف الغي 

  وخالفه غريه فقال أمر النيب باألخالق السهلة اللينة جلميع 

للمسلمني أوىل وقد قال ابن الزبري وهو الذي فسر اآلية واهللا ألستعملن األخالق السهلة ما بقيت الناس بل هذا 
  كما أمر اهللا عز و جل 

ويف اآلية وأمر بالعرف قال عروة والسدي العرف املعروف قال أبو جعفر والذي قاال معروف يف اللغة يقال أوالين 
عفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وهذا من معروفا وعرفا وعارفة ويف احلديث العرف أن ت

كالم العرب ومن اختصار القرآن املعجز ألنه قد اجتمع يف قوله وامر بالعرف هذه اخلصال الثالث ويدخل فيه 
  األمر باملعروف والقبول عن اهللا عز و جل ما أمر به وما ندب إليه هذا كله من العرف 

بن زيد أن هذا منسوخ باألمر بالقتال وقال غريه ليست مبنسوخة وإمنا أمر وفيها وأعرض عن اجلاهلني وزعم ا
باحتمال من ظلم وما بعد هذه اآلية أيضا يدل على أن القول كما قال ابن الزبري وأنه صلى اهللا عليه و سلم امر 

طان وسوسة بالسهل من األخالق وترك الغلطة ألن بعدها وأما ينزعنك من الشيطان نزع وإي يغضبنك من الشي



وحتميل على ترك االحتمال فاستعذ باهللا أي فاستجر به مما عرض لك انه مسيع الستجارتك وغريها عليم مبا يزيل 
  لك ما عرض لك 

وبعدها أيضا ما يدل على ما قال عز و جل إن الذين اتقوا أي اتقوا اهللا عز و جل بادآء فرائضه وترك معاصيه إذا 
ض ووسواس منه تذكروا وعد اهللا تعاىل ووعيده وعقابه فإذا هم مبصرون احلق مسهم طائف من الشيطان أي عار

  آخذون مبا أمرهم اهللا عز و جل به من التحامل عند الغضب والغلظة على من قد هنوا عن الغلظة عليه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة االنفال 

اس قال ونزلت سورة األنفال باملدينة فهي مدنية قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بن املزرع بإسناده عن ابن عب
  جل وعز يسئلونك عن االنفال اآلية 

للعلماء يف هذه اآلية مخسة أقوال فأكثرهم على أهنا منسوخة بقول اهللا عز و جل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن 
  هللا مخسه 

يؤمر بتخميس الغنائم وكان األمر يف الغنائم كلها واحتج بعضهم بأهنا ملا كانت من أول ما نزل باملدينة من قبل أن 
  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وجب أن تكون منسوخة جبعل الغنائم حيث جعلها اهللا عزوجل 

وقائلوا هذا القول يقولون األنفال ههنا الغنائم وجيعل بعضهم اشتقاقه من النافلة وهي الزيادة قال فالغنائم أنفال ألن 
  نفلها أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم خصهم بذلك اهللا عز و جل 

  وقال بعضهم ليست مبنسوخة وهي حمكمة ولألئمة أن يعملوا هبا فينقلوا من شاءوا اذا كان يف ذلك صالح املسلمني 
 واحتجوا أن هذا هي األنفال على احلقيقة ال الغنائم ألهنا زيادات يزاد هبا الرجل على غنيمته أو يزيدها اإلمام من

  رأى 
  والقول الثالث أن األنفال ما شذ من العدو من عبد أو دابة فلإلمام أن ينفل ذلك من شاء إذا كان صالحا 

  والقول الرابع أن األنفال أنفال السرايا خاصة 
  والقول اخلامس أن األنفال اخلمس خاصة سألوا ملن هو فأجيبوا هبذا 

س من رواية ابن أيب طلحة قال األنفال الغنائم اليت كانت قال أبو جعفر فممن روي عنه القول األول ابن عبا
خالصة للنيب صلى اهللا عليه و سلم ليس ألحد فيها شيء مث أنزل اهللا عز و جل واعلموا أمنا غنمتم من شيء وهو 
قول جماهد كما حدثين علي بن احلسني قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخربين 

موىل أيب علي عن جماهد قال نسخت نسخها واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسة وهو قول عكرمة كما سليم 
  قرىء على 

إبراهيم بن موسى اجلوزي عن يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن جماهد وعكرمة 
سلم مث نسخ ذلك قوله تعاىل واعلموا امنا غنمتم من شىء قاال كانت األنفال هللا عزوجل وللرسول صلى اهللا عليه و 

فان هللا مخسه وهو أيضا قول الضحاك والشعيب والسدي وأكثر الفقهاء ألن أكثرهم يقول ال جيوز لإلمام أن ينفل 
أحدا شيئا عن الغنيمة إال من سهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن األسهم األربعة قد صارت ملن شهد من اجليش 

حلرب وكذا قال الشافعي رمحه اهللا يف السهم اخلامس سهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يكون لألئمة واملؤذنني أي ا



  ملا فيه صالح املسلمني وكذا التنفيل منه 
والقول على هذا أن االية منسوخة إذ صارت األنفال تقسم مخسة أقسام وإذ كان بعض الفقهاء يقول تقسم ثالثة 

هم يقول إمنا ذكرت األصناف اليت جيب أن يقسم السهم فيها فإن دفع اىل بعضها جاز فهذا كله أقسام وكان بعض
  يوجب أن األية منسوخة ألهنم قد أمجعوا على أن األربعة 

  األسهم ملن شهد احلرب وإمنا االختالف يف السهم اخلامس 
على حممد بن عمرو بن خالد عن أبيه ومما حيقق أهنا نسخها حديث سعد بن أيب وقاص يف سبب نزوهلا كما قرىء 

قال حدثنا زهري بن معاوية قال حدثنا مساك بن حرب قال حدثين مصعب بن سعد عن أبيه قال إين أنزل يف القرآن 
يف أيات وذكر احلديث فقال فيه وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنيمه عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته 

فلنيه فانا من قد علمته قال رده من حيث أخذته فانطلقت به حىت إذا أردت أن ألقيه يف فأتيت به رسول اهللا فقلت ن
القبض المتىن نفسي فرجعت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت أعطنيه قال فشد صوته وقال رده من حيث 

  أخذته فأنزل اهللا عز و جل يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول 

  بن رشدين عن عمرو بن خالد قال القبض املوضع الذي جتمع الغزاة فيه ما غنموا  وحكى أبو جعفر
وقرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثين عبداهللا بن وهب قال أخربين أبو صخر عن 

خرجا يتنفالن  القرظي قال أبو صخر وحدثىن أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبري أن سعدا ورجال من األنصار
فوجدا سيفا ملقى فخرا عليه مجيعا فقال سعد هو يل وقال األنصاري هو يل قال ال أسلمه حىت آيت رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم فقصا عليه القصة فقال رسول اهللا ليس لك يا سعد وال لألنصاري ولكنه يل فنزلت 

  هللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوأ ا
يقول سلما السيف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نسخت هذه اآلية فقال عز و جل واعلموا أمنا غنمتم 

  من شيء فأن هللا مخسه و للرسول ولذى القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل إىل آخر اآلية 
ر هذه الزيادة حسنة وإن كانت غري متصلة فإهنا عن سعد يف سبب نزول اآلية مث ذكر نسخها وقد قال أبو جعف

مسعت أمحد بن حممد بن سالمة يقول قال يل أمحد بن شعيب نظرت يف حديث حيىي بن سليمان عن ابن وهب فما 
  رأيت شيئا أنكره إال حديثا واحدا مث دف بيحىي يف احلديث 

ري منسوخة وأن لإلمام أن يزيد من حضر احلرب على سهمه لبالء أباله أو لغناء أتاه وأن له أن والقول الثاين أهنا غ
يرضخ ملن مل يقاتل إذا كان يف ذلك صالح للمسلمني يتأول قائل هذا ما صح عن ابن عباس كما حدثنا بكر بن 

مد قال مسعت رجال يسال سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن القسام بن حم
  عبداهللا بن عباس عن األنفال فقال 

الفرس من النفل والسلب من النفل مث عاد يسأله فقال ابن عباس ذلك أيضا مث عاد فقال ما األنفال اليت قال اهللا عز 
ر بن و جل يف كتابه فلم يزل يسأله حىت كاد خيرجه فقال ابن عباس ما مثل هذا أمثله مثل صبيغ الذي ضربه عم

  اخلطاب رضي اهللا عنه 
وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بعث سرية قبل جند فيها عبداهللا بن عمر فغنموا إبال كثرية فطارت سهماهنم اثىن عشر بعريا أو أحد عشر بعريا 



  ونفلوا بعريا بعريا 
  وجعفر ففي هذا التنفيل ومل يقل فيه من اخلمس قال أب

  واحتج قائل هذا أيضا باللغة وأن معىن التنفيل يف اللغه الزيادة وكان حممد بن جرير مييل إىل هذا القول 
والقول الثالث أن األنفال ما شذ من املشركني إىل املسلمني بغري قتال قول عطاء واحلسن كما قرىء على أمحد بن 

  جاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا ابن منري وأسباط عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء قل حممد بن احل

األنفال هللا والرسول قال األنفال ما شذ من املشركني إىل املسلمني من عبد أو امة أو متاع أو دابة فهو النفل كان 
ن وحدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن سليمان للنيب صلى اهللا عليه و سلم أن يصنع به ما شاء قال حيىي بن سليما

  عن احلسن قال فذلك اىل اإلمام يصنع به ما شاء 
  والقول الرابع أن األنفال أنفال السرايا قول علي بن صاحل بن حي 

والقول اخلامس أن األنفال اخلمس قول جماهد رواه عنه ابن أيب جنيح قال قال املهاجرون مل خيرج منا هذا اخلمس 
   عز و جل هو هللا وللرسول فقال اهللا

فهذه مخسة أقوال وإن كان بعضها يدخل يف بعض ألن قول من قال هو ما شذ من املشركني إىل املسلمني يدخل يف 
قول من قال لإلمام أن ينفل وكذا قول من قال هي أنفال السرايا وقول جماهد هي اخلمس ترجع إىل قول من قال 

  التنفيل من اخلمس 
  يف اآلية الثانية من هذه السورة  واختلفوا أيضا

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم 

   ١٦وبئس املصري األنفال 
منهم من قال هي خمصوصة ألهل بدر ألهنا فيهم نزلت للعلماء يف هذه اآلية ثالثة أقوال منهم من قال هي منسوخة و

  ومنهم من قال هي حمكمة وحكمها باق إىل يوم القيامة 
فممن قال هي منسوخة عطاء بن أيب رباح قال نسخها يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم 

  عشرون صابرون يغلبوا 

  هم واإلطالق هلم أن يولوا ممن هو أكثر من هذا العدد مائتني اىل متام اآليتني أي فنسخ التخفيف عن
والقول الثاين أهنا خمصوصة قول احلسن كما حدثنا حممد بن جعفر األنباري باألنبار قال حدثنا حاجب بن سليمان 

قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن احلسن قال ليس الفرار من الزحف من الكبائر إمنا كان يف أهل يدر 
  ذه اآلية ومن يوهلم يومئذ دبره خاصة ه

وقرىء على أمحد بن شعيب عن أيب داود قال حدثنا أبو زيد اهلروى قال حدثنا شعبة قال حدثنا داود بن أيب هند 
  عن أيب نصرة عن أيب سعيد اخلدري قال نزلت ومن يوهلم يومئذ دبره 

  يف أهل بدر 
عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل  والقول الثالث أن حكمها باق إىل يوم القيامة قول ابن

قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وذكرالكبائر قال والفرار من الزحف ألن اهللا عز 



  و جل قال ومن يوهلم يومئذ دبره اال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد بآء بغضب من اهللا 
ذا أوىل ما قيل يف اآلية وال جيوز أن تكون منسوخة ألنه خرب ووعيد وال ينسخ الوعيد كما ال قال أبو جعفر وه

ينسخ الوعد فإن قيل فحديث ايب سعيد اخلدري متصل اإلسناد وقد خرب بنزول اآلية يف أهل بدر جتلهر فكيف جيوز 
يف أهل بدر وحكمها باق اىل يوم خالفه فاجلواب إنه لعمري ال جيوز خالفه يف مثل هذا والقول كما قال نزلت 

  القيامة وأهل بدر كان رسول اهللا فئتهم فكان هلم أن ينحازوا إليه وكذا كل إمام 
والدليل على أن حكمها باق مبا حدثناه علي بن احلسني كان حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا عفان قاذ حدثنا أبر 

  عوانة 

بن أيب ليلى عن ابن عمر قال كنت يف غزوة مساحل رسول اهللا فلقينا قال حدثنا يزيد بن أيب زياد عن عبدالرمحن 
العدو فحاص الناس حيصة ويقال حاض الناس حيضة فكنت ممن حاص فرجعنا إىل أنفسنا فقلنا كيف يرانا 

 املسلمون وقد بؤنا بالغضب قال مث قرأ ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئه فقد باء بغضب
من اهللا فقلنا نأيت املدينة فنبيت هبا مث خنرج فال يرانا أحد فلما أتينا املدينة قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول اهللا 

فرصدنا حىت خرج اىل صالة الفجر ققلنا يا رسول اهللا حنن الفرارون قال ال بل أنتم العكارون قلنا إنا قد مهمنا بكذا 
  يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئه وكذا قال ال أنا فئة للمسلمني ومن 

  قال أبو جعفر ففي هذا احلديث بيان معىن اآلية ملن كان من أهل 

العلم وذلك أن ابن عمر مل يقبله رسول اهللا للحرب إال بعد يوم بدر فتبني هبذا أن حكم اآلية باق وتبني أن ملن 
   فئة يتقوى هبا حارب العدو إذا خاف على نفسه أن ينحاز إىل

والعكارون الكرارون الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر إذا كر ورجع فلما رجع ابن عمر ومن معه إىل النيب 
صلى اهللا عليه و سلم قابلني منه كانوا هم العاكرين الراجعني إىل ما كانوا عليه من بذل أنفسهم اىل اجلهاد والقبول 

  أمرهم به من الرسول صلى اهللا عليه و سلم ما ي
  واختلفوا أيضا يف اآلية الثالثة اختالفا كثريا ألهنا مشكلة 

  باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون 

يستغفرون قوله عز و جل وما هلم اال  للعلماء يف هذه اآلية مخسة أقوال قال احلسن نسخ وما كان اهللا معذهبم وهم
  يعذهبم اهللا 

قال أبو جعفر النسخ ههنا حمال ألنه خرب خرب اهللا به والنعلم أحدا روي عنه هذا إال احلسن وسائر العلماء على أهنا 
 حمكمة وقالوا فيها أربعة اقوال فمن ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل

عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم قال يقول سبحانه وما كان اهللا ليعذب قوما 
وأنبياؤهم بني أظهرهم حىت خيرجهم وماكان اهللا معذهبم وهم يستغفرون قال يقول وفيهم من قد سبق له منه 

  فعذهبم يوم بدر بالسيف الدخول يف اإلميان وهو االستغفار وما هلم أال يعذهبم اهللا 

قال أبو جعفر شرح هذا وما كان اهللا معذهبم يعين الكفار مجيعا وقد علم أن فيهم من يسلم فيكون هلم يراد هبم 
البعض مثل قول العرب قتلنا بين فالن وامنا قتلوا بعضهم وما هلم أال يعذهبم اهللا إذا سلم منهم من قد سبق يف علمه 



  ز إال أن فيه هذا التعسف أنه يسلم فهذا القول جيو
  وقال جماهد وهم يستغفرون أي يسلمون وهذا كاألول 

وروى أبو زميل عن ابن عباس وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون أي وما كان معذهبم يف الدنيا وهم يستغفرون 
  وكانوا يقولون غفرانك وما هلم أن ال يعذهبم اهللا يف اآلخرة 

هره حسن إال أن فيه أهنم امنا استعجلوا بعذاب الدنيا ال بعذاب اآلخرة وأيضا فقد قال أبو جعفر وهذا القول ظا
  علم أهنم يعذبون يف اآلخره إن ماتوا على الكفر 

  فهذان قوالن ملن قال إهنا حمكمة 
والقول الثالث قول الضحاك كما قرىء على ابراهيم بن موسى اجلوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثين وكيع 

  دثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك يف قوله وما كان اهللا معذهبم وهم قال ح

  يستغفرون قال املؤمنون من أهل مكة وما هلم أال يعذهبم اهللا قال الكفار من أهل مكة 
قال أبو جعفر جعل الضمريين خمتلفني وهو قول حسن وإن كان حممد بن جرير قد أنكره ألنه زعم أنه مل يتقدم 

   عنهم للمؤمنني ذكر فيكىن
  وهذا غلط بني ألنه قد تقدم ذكر املؤمنني يف غري موضع من السورة 

فإن قيل مل يتقدم ذكرهم يف هذا املوضع فاجلواب أن يف املعىن دليال على ذكرهم يف هذا املوضع وذلك أن من قال 
مستهزئا ومتعنتا ولو  من الكفار اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إمنا قال هذا

قصد احلق لقال اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فاهدنا له ولكنه كفر وأنكر أن يكون اهللا عز و جل يبعث 
  رسوال يوحى إليه من السماء أي اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأهلك اجلماعة من الكفار واملسلمني 

يهلك اهللا عز و جل املسلمني فهذا معىن وما كان اهللا معذهبم يعين  فهذا معىن ذكر املسلمني فيكون املعىن كيف
  املؤمنني 

  قال وما هلم أن ال يعذهبم اهللا يعين الكافرين 
  وقول ابن أبزي كقول الضحاك وما كان اهللا معذهبم وهم 

  م يعين الكفار يستغفرون يعين الفئة املسلمة اليت كانت مبكة فلما خرجوا قال اهللا عز و جل وما هلم أال يعذهب
  والقول اخلامس قول قتادة والسدي وابن زيد قالوا وهم يستغفرون أي لو استغفروا 

قال أبو جعفر وهذا أبني ما قيل يف اآلية وال تعسف فيه كما أقول ال أسيء إليك وأنت حتسن إيل أي لو أحسنت 
و استغفروا من الكفر وتابوا وما هلم أال ايل ما أسات إليك فيكون املعىن وما كان اهللا معذهبم وهذه حاهلم أي ل

  يعذهبم اهللا أي وما شأهنم وما مينعهم أن يعذهبم اهللا وهم مصرون على الكفر واملعاصي فقد استحقوا العذاب 
  واختلفوا أيضا يف اآلية الرابعة 

  باب ذكر االية الرابعة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا 

ا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة وإن جنحوا للسلم قال حدثن
  للصلح فاجنح هلا قال نسخها فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 



  وروي عن ابن عباس أن الناسخ هلا فال هتنوا وتدعوا إلىالسلم 
ه أمر باإلجابه اىل الصلح واهلدنه بغري شرط فلما قال اهللا عز و جل قال أبو جعفر القول يف أهنا منسوخة ال ميتنع ألن

  فالهتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون حظر الصلح واهلدنة مع قوة اليد واالستعالء على املشركني 

  والبني يف باب النظر أن ال تكون منسوخة وأن تكون الثانية مبينة لألوىل 
  اخلامسة أهنا منسوخة  ومن العلماء من يقول يف اآلية

  باب ذكر اآلية اخلامسة من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن 

  منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
نسخها األن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم  ويف رواية ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال

  ضعفا األية 
وقرىء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا جرير بن حازم 

عن الزبري بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال كان فرض على املسلمني أن يقاتل الرجل منهم العشرة من 
عز و جل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين  املشركني قال اهللا

كفروا فشق ذلك عليهم فأنزل اهللا عز و جل التخفيف فجعل على الرجل أن يقاتل الرجلني فخفف عنهم ونقصوا 
  من النصر بقدر ذلك 

خنا ألن معىن النسخ دفع حكم املنسوخ ومل يرفع قال أبو جعفر وهذا شرح بني حسن أن يكون هذا ختفيفا ال نس
  حكم األول ألنه مل يقل 

فيه ال يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذلك فهو االختيار له ونظري هذا إفطار الصائم يف السفر ال يقال إنه نسخ 
  الصوم وإمنا هو ختفيف ورخصة والصيام له 

ل له أن يفر من اثنني اذا كانا على منكر وله أن يفر من أكثر أفضل قال ابن شربمة وكذا النهي عن املنكر ال حي
  منهما 

  ومن العلماء من ادخل اآلية السادسة يف الناسخ واملنسوخ 

  ذكر اآلية السادسة من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل ماكان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن 

 عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض قال وذلك صاحل
واملسلمون قليل يومئذ قال فلما كثروا واشتد سلطاهنم أنزل اهللا عز و جل بعد هذا يف األسرى فإما منا بعد وإما 

شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وان شاءوا فداء فجعل اهللا عز و جل النيب واملؤمنني يف أمر األسرى باخليار إن 
  فادوهم 

قال أبو جعفر وهذا كله من الناسخ واملنسوخ مبعزل ألنه قال جل وعز ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن 
يف األرض فاخرب هبذا فلما أثخن يف األرض كان له أسرى واختلف يف احلكم وسنذكر ذلك يف ال موضعه إن شاء 



  اهللا 
  د أدخلت اآلية السابعة يف الناسخ واملنسوخ وق

  باب ذكر اآلية السابعة من هذه السورة 
فكان هذا ناسخا ملا تقدم من حكم اهللا عز و جل يف  ٦٩قال اهللا عز و جل فكلوا مما غنمتم حالال طيبا األنفال 

  أكلها حظر الغنائم ألهنا مل حتل ألحد قبل أمة حممد وإمنا كانت تنزل نار من السماء فت
والدليل على صحة هذا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم مل حتل الغنائم ألحد قبلنا ويف احلديث أهنم ملا أسرعوا إليها 
أنزل اهللا عز و جل لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم قيل املعىن لوال أن اهللا عز و جل سبق 

ليه لعاقبكم قبل وأكثر ما قيل لوال أنه سبق من اهللا عز و جل أنه ال يعذب منه أنه ال يعذب أحدا إال بعد التقدم إ
  أحدا على صغرية إذا اجتنب الكبائر لعاقبكم 

  وفيه غري هذا قد ذكرته العلماء تقول يف اآلية الثامنة إهنا منسوخة 

  باب ذكر اآلية الثامنة من هذه السورة 
   ٧٢مالكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا األنفال  قال اهللا عز و جل والذين ءامنوا ومل يهاجروا

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخربنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله عز و جل 
والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء قال كان املسلمون يتوارثون باهلجرة كان الرجل إذا أسلم 

لم يهاجر مل يرث أخاه فنسخ ذلك قوله عز و جل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املومنني ف
  واملهاجرين 

وقرىء على علي بن سعيد بن بشري عن حممود بن غيالن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن مساك 
  ابه فكانوا يتوارثون عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا آخى بني أصح

  بذلك حىت نزلت وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض فتوارثوا بالنسب 
قال أبو جعفر فتكلم العلماء على أن هذه االية ناسخة اليت قبلها وأن التوارث كان باهلجرة واملؤاخاة فنسخ ذلك 

جر األعرايب حىت أنزل اهللا عز و جل قال عكرمة فأقام الناس برهة من الدهر ال يرث األعرايب املهاجر وال املها
قال  ٦وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا األحزاب 

  قتادة أي بالوصية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة براءة 

ل املنسوخ فيها ويدلك على ذلك ما حدثنا به قال أبو جعفر ال أعلم اختالفا أهنا من آخر ما نزل باملدينة ولذلك ق
أمحد بن عمر بن عبداخلالق قال حدثنا حممد بن املثىن وعمرو بن علي قاال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا عوف 

األعرايب عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس قال قلنا لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه ما محلكم على أن مهدمت اىل 
  وهي من املثاين وإىل برآءة وهي من املئني فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما بسم اهللا الرمحن الرحيم  األنفال



ووضعتهما يف السبع الطول ما محلكم على هذا فقال كان رسول اهللا تنزل عليه السور ذوات العدد فإذا نزلت عليه 
ا نزل باملدينة وكانت براءة من آخر ما نزل اآلية قال اجعلوها يف سورة كذا وكذا فكانت األنفال من أول م

وكانت قصتها تشبه قصتها ومل يبني لنا رسول اهللا يف ذلك شيئا فلذلك قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر بسم اهللا 
  الرمحن الرحيم 

قال وقريء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو لو أسامة قال حدثنا عوف وذكر 
ناده حنوه غري أنه زاد فيه قال عثمان رمحه اهللا ورضي عنه فظننت أهنا منها قال وكانتا تدعيان يف زمان رسول اهللا بإس

  القرينتني فلذلك جعلتهما يف السبع الطول 
قال أبو جعفر ففي هذا احلديث ظن عثمان أن األنفال من براءة وحتتيق ابن عباس أهنا ليست منها وفيه البيان أن 

القرآن عن اهللا عز و جل وعن رسول اهللا ال مدخل ألحد فيه ولو مل تكن يف ذلك إال كل األحاديث املتواترة تأليف 
أن رسول اهللا ط ذكر البقرة وآل عمران وسائر السور وأنة كان يقرأ يف صالة كذا بكذا وأنه قرأ يف ركعة بالبقرة 

  وآل عمران وأنه 

يامة كاهنما غمامتان أو غيايتان وصح أن أربعة من أصحاب رسول اهللا قال صلى اهللا عليه و سلم يأتيان يوم الق
  كانوا حيفظون القرآن يف وقته وال جيوز أن حيفظوا ما ليس مؤلفا 

كما حدثنا أبو علي حممد بن جعفر بن حممد األنباري قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة 
ن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة أيب بن كعب وزيد بن ثابت عن قتادة عن أنس قال مجع القرآ

  وأبو زيد ومعاذ بن جبل 

  قال قتادة قلت ألنس من أبو زيد قال أحد عموميت 
قال أبو جعفر وهؤالء األربعة من األنصار هم الذين كانوا يقرءون أبو زيد سعد بن عبيد من بين عمرو بن عوف 

لشعيب وأبو اللرداء احفظ القرآن على عهد رسول اهللا وجممع بن جارية بقيت عليه سورتان أو من األنصار وقال إ
  ثالث قال ومل حيفظ القرآن أحد من اخللفاء إال عثمان وسامل موىل أيب حذيفة وكان بقي عليه منه شيء 

  كن فيه دليل على أمانته فإن قيل فقد أمر النيب بأخذ القرآن عنه قيل ليس يف هذا دليل على حفظه إياه كله ول
ومما يدلك على أن القرآن كان مؤلفا يف عهد رسول اهللا ما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا يزيد بن سنان 

قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أيب بكر اهلذيل عن أيب رافع قال قال رسول اهللا أعطيت 
  ت املئني مكان الزبور وأعطيت املثاين مكان اإلجنيل وفضلت باملفصل السبع مكان التوراة وأعطي

قال أبو جعفر فهذا التأليف من لفظ رسول اهللا وهذا أصل من أصول املسلمني ال يسعهم جهله ألن تأليف القرآن 
  م من إعجازه ولو كان التأليف عن غري اهللا عز و جل ورسوله عليه السالم لسوعد بعض امللحدين على طعنه

وقد أشكل على بعض أصحاب احلديث ما طعن به بعض أهل األهواء باحلديث أن عثمان رضي اهللا عنه أمر زيد بن 
  ثابت أن جيمع القرآن وضم إليه مجاعة فتوهم أن هذا هو التأليف وهذا غلط غظيم 

ألهنم كانوا يقرءونه على  وقد تكلم العلماء يف معىن هذا بأجوبة فمنهم من قال إنه أمنا أمر جبمعه وإن كان جمموعا
سبعة أحرف فوقع بينهم الشر واخلالف فأراد عثمان رضي اهللا عنه أن خيتار من السبعة حرفا واحدا هو أفصحها 

  ويزيل الستة 



  قال أبو جعفر وهذا من أصح ما قيل فيه ألنه مروي عن زيد بن ثابت أنه قال هذا 
  فال معىن جلمعه اياه على هذا أو ما أشبهه  ويدلك على صحته أن زيد بن ثابت كان حيفظ القرآن

  وقد قيل إمنا مجعه وان كان حيفظه لتقوم حجته عند أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه أنه مل يستبد برأيه 

وقد عارض بعض الناس يف هذا فقال مل خص زيد بن ثابت هبذا ويف الصحابة من هو أكثر منه منهم عبداهللا بن 
  ألشعرى وغريمها مسعود وأبو موسى ا

واحتج مبا حدثناه إبراهيم بن حممد بن عرفة قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا حيىي بن ادم قال حدثنا أبو بكر 
بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبداهللا أن أبا بكر وعمر زضي اهللا عنهما بشراه بأن رسول اهللا قال من أراد أن 

  ءة ابن أم عبد يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقرا
قال فاجلواب عن هذا أن زيد بن ثابت قدم ألشياء مل جتتمع لغريه منها أنه كان يكتب الوحي لرسول اهللا نض ومنها 

  أنه كان حيفظ 

  القرآن يف عهد رسول اهللا ومنها أن قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النيب على جربيل عليه السالم 
ما قال قد تأوله هذا املعارض على غري تأويله وليس التأويل على ما ذهب إليه ولو  وقول النيب يف عبداهللا بن مسعود

كان على ما ذهب إليه ما وسع أحدا أن يقرأ إال حبرف عبداهللا والتأويل عند أهل العلم منهم احلسني بن علي 
   اجلعفي أن عبداهللا بن مسعود كان يرتل القرآن فحضر النيب على ترتيل مثل ترتيله الغري

  ويدلك على ذلك احلديث أنه سئل عن طسم فقال ال أحفظها سل خبابا عنها 
  فإن قيل فقد حضر ابن مسعود العرضة األخرية 

  قيل له قد ذكرنا ما لزيد بن ثابت سوى هذا 
على أن حرف عبداهللا الصحيح أنه موافق ملصحفنا يدلك على ذلك أن أبا بكر بن عياش قال قرأت على عاصم 

لى ذر وقرأ ذر على عبداهللا وقرىء على أمحد بن شعيب بن علي عن حممد بن بشار قال حدثنا حممد وقرأ عاصم ع
  قال حدثنا شعبة عن أيب اسحاق قال 

  مسعت الرباء بن عازب يقول آخر آية نزلت آية الكاللة وآخر سورة نزلت برآءة 
  اسخ فيها فكثري قال أبو جعفر وقد ذكرنا أنه ال يكاد يوجد فيها منسوخ هلذا فأما الن

  وقد اختلف يف اآلية األوىل منها 

  باب ذكر اآلية األوىل من هذه السوره 
  قال اهللا عز و جل براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف األرض أربعة أشهر 

هشام قال حدثنا عاصم بن  للعلماء يف هذه اآلية سبعة أقوال منها ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن
سليمان عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال كان لقوم عهود فأمر اهللا جل وعز النيب أن يؤجلهم أربعة أشهر 

يسيحون فيها فال عهد هلم بعدها وأبطل ما بعدها وكان قوم ال عهود هلم فأجلهم مخسني يوما عشرين من ذي 
  لخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فهذا فهذا قول احلجة واحملرم كله فذلك قوله فإذا انس

والقول الثاين رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس أجل من له عهد أربعة أشهر ومل يقل فيه أكثر وهبذه الرواية فيمن ال 
  عهد له كاألويل 



عة أشهر وصنف عاهده إىل غري والقول الثالث أهنم صنفان صنف عاهده النيب صلى اهللا عليه و سلم أقل من أرب
  أجل فرد اجلميع إىل أربعة أشهر 

والقول الرابع أهنم صنفان أيضا صنف عوهد إىل أقل من أربعة اشهر فأمتت له اربعه اشهر وصنف عوهد اىل أربعة 
  أشهر فأمر بالوفاء له قال عز و جل فأمتوا إليهم عهدهم اىل مدهتم 

  ربعة أشهر من عوهد إىل أقل منها أو أكثر والقول اخلامسن أنه رد اجلميع اىل أ
قال أبو جعفر وهذا قول جماهد والسدي قاال أول هذه األشهر اليت هي أشهر السياحة يوم احلج األكرب اىل عشر 

  خيلون من شهر ربيع االخر ومسيت احلرم ألن القتال كان فيها حمرما 
ة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن الزهري قال أبوجعفر وحدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلم

  فسيحوا يف األرض أربعة أشهر قال شوال وذو القعدة وذو احلجةواحملرم 
قال أبو جعفر وال أعلم أحدا قال هذا إال الزهري والدليل على غري قوله صحة الرواية أن علي بن أيب طالب رضي 

يهم يأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذي احلجة يوم احلج األكرب اهللا عنه إمنا قرأ عليهم هذا ونبذ العهد ال
  فيجب أن يكون هذا أول الشهور 

  وقال من احتج للزهري إمنا محل هذا على نزول برآءة 
قال أبو جعفر وهذا غلط كيف ينبذ العهد إليهم وهم ال يعلمون وأيضا فإن النيب صلىاهللا عليه وسلم وجه أبا بكر 

عنه حيج بالناس سنة تسع مث اتبعه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هبذه اآليات ليقرأها يف املوسم ودل  رضي اهللا
هذا على أنه قد نسخ هبا ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أقر املشركني عليه من حجهم البيت وطوافهم به عراة 

  وسنذكر احلديث هبذا 
هد وأحلوا أربعة أشهر هم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول والقول السابع أن الذين نبذ إليهم الع

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر بنبذ العهد إليهم وتأجيلهم أربعة أشهر فأما من مل ينقض العهد فكان مقيما على 
كما قال ابن عباس عهده قال اهللا عز و جل فما أستقاموا لكم فاستقيمواهلم ومن مل يكن له عهد أجل مخسني يوما 

وهذا أحسن ما قيل يف اآلية وهو معىن قول قتادة والدليل على صحته ما حدثناه أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا 
سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر بن اسحاق اهلمداين عن زيد بن يثيع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا 

ليه و سلم بأربع ال حيج البيت مشرك وال يطوف بالبيت عريان وال يدخل عنه قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا ع
  اجلنة اال نفس مؤمنة وأن يتم لكل ذي عهد عهده 

قال أبو جعفر فإن قيل فقد روى يف الرابعة وأن ينبذ إيل كل ذي عهد عهده فاجلواب أنه جيوز أن يكون هذا ملن 
  شبه واهللا أعلم نقض العهد على أن الرواية األوىل أوىل وأكثر وأ

وقد حدثنا عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك عن ابن 
  عباس قال مل يعاهد رسول اهللا بعد هذا أحدا وقال السدي مل يعاهد رسول اهللا بعد هذا إال من كان له عهد قبل 

ريه وقد عاهد النيب بعد اآلن مجاعة منهم أهل جنران قال الواقدي قال أبو جعفر هذا وإن كان قد روى فالصحيح غ
  عاهدهم وكتب هلم سثة عشر قبل وفاته بيسري 

وقد اعترض قوم من أهل األهواء فقالوا قد أجلى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أهل جنران إىل الشام بعد أن أمنهم 



الطعن على عمر رضي اهللا عنه وهذا جهل ممن قاله أو عناد  رسول اهللا وكتب هلم كتابا أن ال حيشروا وأرادوا هبذا
  ألن األعمش روى عن سامل بن أيب اجلعد قال أمن رسول اهللا أهل جنران وكتب هلم أن ال حيشروا مث كتب 

هلم بذلك أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بعد رسول اهللا مث كتب هلم ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكثروا 
ا أربعني ألف مقاتل فكره عمرأن مييلوا على املسلمني فيفرقوا بينهم وقالوا لعمر رضي اهللا عنه نريد أن حىت صارو

  نتفرق وخنرج إىل الشام فاغتنم ذلك منهم وقال نعم مث ندموا فلم يقلهم 
ي اهللا عنه فلما ويل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أتوه فقالوا كتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك فقال إن عمر رض

  كان رشيدا 
ويف غري رواية سامل فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اين ما قعدت هذا املقعد ألحل عقدا عقده عمر رضي اهللا 

  عنه إن عمر كان رجال موفقا 

وقريء على عمران بن موسى يعرف بابن الطبيب عن أيب يعقوب إسحاق بن ابراهيم بن يزيد بن ميمون قال حدثنا 
ارد احلفري قال حدثنا سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل قال عبد اهللا بن مسعود لو وضع علم عمر أبو د

رضي اهللا عنه يف كفة ووضع علم أحياء العرب يف كفة لرجح علم عمر ولقد كنا نقول ذهب عمر بتسعة أعشار 
  العلم 

قال حدثنا عيسىنب يونس عن عمر بن  وقرىء على عمران بن موسى عن أيب إسحاق قال حدثنا اهليثم بن مجيل
سعيد بن أيب حسني عن عبداهللا بن أيب مليكة عن ابن عباس قال كنت فيمن يزدحم على عمر رضي اهللا عنه حني 

  وضع على سريره فجاء 

رجل من خلفي فوضع يده على منكيب فترحم وقال ما من أحد لقي اهللا يف عز و جل بعلمه أحب اىل من هذا أن 
جمعنه اهللا عز و جل مع صاحبيه كنت أمسع رسول اهللا يقول كنت أنا وأبو بكروعمر وقلت أنا وأبو كنت أظن لي

  بكر وعمر وكنت أظن ليجمعنك اهللا معهما فالتفت فإذا هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  ه فهذا قول علي بن أيب طالب باألسانيد الصحاح فال مطعن ملن طعن على شيء بغريه من ينتحل حمبت

وقد قرىء على أمحد بن شعيب عن عمرو بن منصور قال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة قال حدثنا نافع عن نافع عن 
  ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل جعل احلق على لسان عمر و وقلبه 

  اية وبيانا عما أردناه والروايات مبثل هذا كثرية ومل نقصد مجعها وإمنا قصدنا بعضها ألن منه كف
  وقد اختلف العلماء يف اآلية الثانية من هذه السورة 

  باب ذكر االية الثانية من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم اآلية للعلماء يف هذه اآلية ثالثة 

تل أسري صربا وإمنا مين عليه أو يفادى وقالوا الناسخ هلا قوله عز و أقوال فمنهم من قال هي منسوخة وقال ال حيل ق
  جل فأما منا بعد وإما فداء 

فممن قال هذا احلسن رواه عنه أشعث أنه كان يكره قتل األسري صربا قال فأما منا بعد وإما فداء وهذا قول 
فأما منا بعد وإما فداء وهذا قول الضحاك والسدى قاال نسخ فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم قوله عز و جل 



عطاء كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثين ابن وهب قال أخربين ابن جريج 
  عن عطاء يف قوله عز و جل فأما منا بعد وإما فداء قال هذا يف األساري إما املن وإما الفداء وكان ينكر القتل صربا 

قول ومن العلماء من قال ال جيوز يف األسارى من املشركني إال القتل وال جيوز أن يؤخذ منهم قال أبو جعفر فهذا 
  فداء وال مين عليهم وجعلوا قوله عز و جل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم ناسخا لقوله فأما منا بعد وإما فداء 

عن حيىي بن سليمان قال حدثنا عبداهللا هذا قول قتادة ومروي عن جماهد كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج 
بن ادريس قال مسعت ليثا حيدث عن جماهد قال نسخت هذه اآلية فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم قوله عز و جل 

  فإما منا بعد وإما فداء فإما السيف والقتل وإما اإلسالم 
د بني ألن إحدامها ال تنفي األخرى قال والقول الثالث أن اآليتني مجيعا حمكمتان وهو قول ابن زيد وهو صحيح جي

اهللا عز و جل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم أي خذوهم أسرى للقتل أو املن أو الفداء فيكون اإلمام 
  ينظر يف أمور األسارى على ما فيه الصالح من القتل أو املن أو الفداء 

  معيط  وقد فعل هذا كله رسول اهللا يف حروبه فقتل عقبة بن أيب

  والنضر بن احلارث أسريين يوم بدر ومن على قوم وفادي بقوم 
وحدثنا أمحد بن شعيب قال أخربنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس أن رسول اهللا دخل مكة 

ارى وقد أمر وعليه املغفر فقيل له ان بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال أبو جعفر وهذا يف أعداد األس
  النيب بقتله 

وحدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يوسف بن هبلول قال حدثنا عبداهللا بن عبداهللا 
بن عتبة عن ابن عباس بن عبد املطلب محل أبا سفيان على عجز بغلته يف الليلة اليت كان صبيحتها ما كان من 

س فكنت إذا مررت بناراملسلمني قالوا من هذا فإذا نظروا قالوا عم رسول اهللا حىت دخول رسول اهللا مكة قال العبا
  مررت 

بنار عمر بن اخلطاب فقال من هذا وقام إيل ورآه يف عجز البغلة فقال أبو سفيان عدو اهللا قد أمكن اهللا منك ومر 
اقتحمت فدخلت على رسول اهللا يشتد إىل رسول اهللا فركضت البغلة فسبقت كما تسبق الدابة الرجل البطيء مث 

مث جاء عمر فدخل فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليك هذا أبو سفيان قد أمكن اهللا منه بال عهد وال ميثاق فدعين 
  فأضرب عنقه فقلت يا رسول اهللا اين قد أمنته 

رسول اهللا ال جيوز قتل قال أبو جعفر فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أراد قتل أيب سفيان وهوأسري فلم يقل له 
  األسري وال أنكرعليه ما قاله من مهه بقتله 

  ففي هذا بيان أن اآلية حمكمة 
  وقد أدخلت اآلية الثالثة يف الناسخ واملنسوخ 

  ذكر اآلية باب الثالثة من هذه السورة 
ه اآلية ناسخة ملا كان قال اهللا عز و جل إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا فكانت هذ

رسول اهللا صاحل عليه املشركني أن ال مينع من البيت أحد وقد قال اهللا عز و جل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام 
حىت يقاتلوكم فيه ومعىن فال يقربوا املسجد احلرام من دخوله فإهنم إذا دخلوه فقد قربوه واملسجد احلرام احلرم كله 



د األزدي قال حدثنا عبد امللك ابن مروان الرقي قال حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج كما حدثنا أمحد بن حمم
عن عطاء قال قوله عزوجل فال يقربوا املسجد احلرام يريداحلرم كله قال أبو جعفر بعد عامهم هذا يعين سنة تسع 

  ايعه وإن خفتم عيلة قال ابن عباس قالوا إذا مل حيج الكفار خفنا الفقر إذا قل من نب
واختلف العلماء يف حكم هذه األية ويف دخول املشركني احلرم وسائر املساجد فقال عمر بن عبد العزيز ومالك بن 

  أنس مينع املشركرن كلهم 

  من أهل الكتاب وغريهم من دخول احلرم ومن دخول كل املساجد 
بة وكذا ال يدخل املسجد جنب فهذا وهو قول قتادة قال ألهنم جنس قال وقيل هلم جنس ألهنم ال يستحمون من جنا

  قول 
  وقال الشافعي رمحه اهللا مينع املشركون مجيعا من دخول احلرم وال مينعون من دخول سائر املساجد 

وقال أبو حنيفة ويعقوب وحممد وزفر ال مينع اليهود وال النصارى من دخول املسجد احلرام وال من سائر املساجد 
  فجعلوا قول اهللا إمنا املشركون جنس خمصوصا به من ال كتاب له  ألن املشركني هم أهل األوثان

قال أبو جعفر وهذا القول يف كتاب اهللا نصا ما يدل على خالفه قال اهللا عز و جل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال 
من دون اهللا واملسيح ابن  باليوم األخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله إىل قوله تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا

  مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إالها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 
  فهذا شيء قاطع وإن أشكل على أحد أهنم مل جيعلوا هللا عز وجك شريكا فكيف يقال هلم املشركون 

معرفتها وهي األمساء الديانية وذلك أنه قيل له هلذا نظائر من أصول الدين يعرفها أهل اللغة وحتتاج الناس مجيعا اىل 
يقال آمن بكذا إذا صدق مث قيل مؤمن ملن صدق مبحمد وهو اسم دياين وكذا منافق اسم وقع بعد اإلسالم وكذا 
لكل ما أسكر كثريه مخر اسم إسالمي كما صح عن رسول اهللا كل مسكر مخر وكذا كل من كفر مبحمد مشرك 

الزجاج خيرجه على أصول االشتقاق املعروفة قال ملا كان حممد رسول اهللا قد  ويف هذا قول آخر كان أبو اسحاق
جاء من الرباهني من عند اهللا عزوجل وكان من كفر به قد نسب ما ال يكون إال من عند اهللا إىل غرياهللا عزوجل 

  كان مشركا 
  وقد أدخلت اآلية الرابعة يف الناسخ واملنسوخ 

  السورة باب ذكر االية الرابعة من هذه 
  قال اهللا عز و جل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر اآلية 

  فمن العلماء من يقول هذه اآلية ناسخة للعفو عن املشركني ألنه كان قتاهلم ممنوعا منه فنسخ اهللا عزوجل ذلك 
لي بن أيب طلحة عن ابن كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن ع

  عباس قال وقوله عز و جل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر فنسخ هبذا بالعفو عن املشركني 
  وقيل هذا ناسخ لقوله عزرجل فاقتلوا املشركني 

ه يراد باملشركني وقيل بل هو تبيني ملا قال اهللا جل وعز فاقتلوا املشركني وأمر يف أهل الكتاب بأخذ اجلزية علم أن
  غريأهل الكتاب 

وقيل ملا قال اهللا تعاىل فاقتلوا املشركني وجب قتل كل مشرك إال من نص اهللا عليه من أهل الكتاب ومن قامت 



بترك قتله احلجة من النساء والصبيان ومن قامت يأخذ اجلزية منه احلجة وهم اجملوس وقائل هذا يقول بقتل الرهبان 
  لقول اهللا عز و جل فاقتلوا املشركني ومل تقم احلجة بتركهم إال بعد أداء اجلزية باآلية األخرى  إذا مل يؤدوا اجلزية

ومن الفقهاء من يقول ال يقتل الرهبان إال مل يؤدوا اجلزية ألن يف نص القرآن ما يدل على ذلك يعرفه أهل اللسان 
منون باهللا وال باليوم األخر وقاتلوا يف اللغه ال تكون الذين نزل القرآن بلغنهم قال اهللا عز و جل قاتلوا الذين ال يؤ

اال من اثنني فخرج من هذا الرهبان والنساء والصبيان ألنه ليست سبيلهم أن يقاتلوا ومعىن ال يؤمنون باهللا ال 
  يؤمنون بأنه ال معبود إال اهللا 

ابالم مث ادغم فالتقدير قاتلوا الذين ال  قال سيبويه األصل إله وقال الفراء األصل اإلله مث ألقيت حركة اهلمزة على
يؤمنون باإلله الذى ال تصلح األلوهة إال له ألنه ابتدع األشياء وال باليوم اآلخر ألهنم ال يقرون بنعيم أهل اجلنة وال 

مما  بالنار ملن أعدها اهللا له حىت يعطوا اجلزية وهي فعلة من جزى فالن فالنا جيزيه إذا قضاه أي اليؤدون ما عليهم
  حيفظ رقاهبم ويذلون به عن يد 

وقد تكلم العلماء يف معناه فما حفظ فيه عن صحايب أن معىن عن يد أن يؤديها وهو قائم واألخذ منه قاعد هذا عن 
  املغرية بن شعبة 

  وهوقول عكرمة 
  وقيل عن يد عن إنعام عليهم وقيل عن يد أي يؤديها بيده واليوجه هبا مع رسول 

عىن عن يد يف كالم العرب وهو ذليل يقال أدى ذلك عن يده وعن يد وحكى سيبويه بايعته يدا قال أبو جعفر وم
  ر له وقال غريه وأحكام املسلمني جارية عليهم  ٤بيد وهم ضاغرون قال عكرمة إعطاؤه إياها صغا 
  وقد أدخلت اآلية اخلامسة يف الناسخ واملنسوخ 

  باب ذكر اآلية اخلامسة من هذه السورة 
  اهللا عزوجل إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال 

حدثنا عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس 
  إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال نسختها وما كان املؤمنون لينفروا كافة اآلية وكذا قال احلسن وعكرمة وقال 

ان حمكمتان ألن قوله عز و جل إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما معناه إذا احتيج إليكم وإذا استنفرمت فهذا غريهم اآليت
مما ال ينسخ ألنه خرب ووعيد وقوله جل وعز وما كان املؤمنون لينفروا كافة حمكمة ألنه ال بد من أن يبقى بعض 

  دة املؤمنني لئال خيلوا دار اإلسالم من املؤمنني فيلحقهم مكي
  وهذا قول مجاعة من الصحابة ومن التابعني 

  وقد أدخلت اآلية السادسة يف الناسخ واملنسوخ 

  باب ذكر االية السادسة من هذه السورة 
قال أبو جعفر حدثنا عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جوبري عن الضحاك 

هلم حىت بتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني ال يستئذنك الذين يؤمنون باهللا  عن ابن عباس عفا اهللا عنك مل أذنت
واليوم األخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم باملتقني إمنا يستئذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر 



  لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم وارتابت قلوهبم فهم يف ريبهم يترددون نسخ هذه اآليات الثالث فإذا استئذنوك 
وقال احلسن وعكرمة ال يستئذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم األخر نسخت اآلية اليت يف سورة النور فإذا استئذنوك 

  لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم 
يد عن سعيد قال أبو جعفر وحدثين جعفربن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيداهللا قال حدثنا يز

عن قتادة ال يستئذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم مث نزل يف النور فأذن ملن شئت 
  منهم 

  ومن العلماء من يقول هذه األيات كلها حمكمات 
طلحة عن ابن كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 

عباس قال وقوله عز و جل إمنا يسئذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم االخر فهذا تعبري للمنافقني حني استأذنوا يف 
  القعود عن اجلهاد بغري عذر وعذر اهللا عز و جل املؤمنني فقال فإذا أستئذنوك لبغض شأهنم فأذن ملن شئت منهم 

يات ألن قوله تعاىل إمنا يستئذنك الذين اليؤمنون باهللا واليوم االخر  ٢اآل  قال أبو جعفر وهذا من أحسن ما قيل يف
صفات املنافقني ألهنم ال يؤمنون بوحدانية اهللا عز و جل وال بعقابه أهل معصيته وال بثوابه أهل طاعته مث قال جل 

متحريين ال يعملون على  وعز وأرتابت قلوهبم أي شككوا ألهنم على غري بصرية من دينهم فهم يف ريبهم يترددون
  حقيقة 

  وقد أدخلت اآلية السابعة يف الناسخ واملنسوخ 

  باب ذكر اآلية السابعة من هذه السورة قال اهللا جل وعز إمنا الصدقات للفقراء واملساكني 
 أدخلت يف الناسخ واملنسوخ ألهنا نسخت كل صدقة من القرآن كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا ابراهيم بن
اسحاق احلريب قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبيداهللا عن سفيان عن جابر عن عكرمة إمنا الصدقات للفقراء 

  واملسكني قال نسخت هذه كل صدقة يف القرآن 
قال أبو جعفر من هذه اآلية الناسخة ما هو خمتلف فيه وما هو جممع عليه فمما اختلف فيه منها الفرق بني الفقراء 

   اختلف يف ذلك أهل التأويل والفقهاء وأهل اللغة وأهل النظر فقالوا يف ذلك أحد عشر قوال واملساكني
فحدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة إمنا الصدقات 

  للفقراء 

  تاجون فهذا قول يف الفرق بني الفقري واملسكني واملساكني قال الفقراء الذين هبم زمانة واملساكني األصحاء احمل
  وقال الضحاك الفقراء فقراء املهاجرين واملساكني من مل يهاجر 

  قال عكرمة الفقراء من اليهود والنصارى واملساكني من املسلمني 
السر وقال  وقال عبيد اهللا بن احلسن املساكني الذين عليهم الذلة واخلضوع والفقراء الذين يتجملون ويأخذون يف

  حممد بن مسلمة املسكني الذي ال شيء له والفقري الذي له املسكن واحلادم فهذه 

  مخسة أقوال 
  وعن مجاعة من الفقهاء قال املسكني الذي له شيء والفقري الذي الشيء له 

زمن سائال كان أو  قال الشافعي رمحه اهللا الفقري واهللا أعلم من ال مال له وال حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غري



  متعففا واملسكني من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعا وال تغنيه سائال كان أو غري سائل فهذه ستة أقوال 
  وقال أبو ثور الفقري الذي له شيء واملسكني الذي ال يصيب من كسبه ما يقوته 
له والفقري الذي له شيء ال يكفيه قال  وقال أهل اللغة منهم يعقوب بن إسحاق يف مجاعة معه املسكني الذي ال شيء

وفق ... أما الفقري الذي كانت حلوبته ... يونس قلت ألعرايب أفقري أنت فقال ال بل مسكني وأنشد أهل اللغة 
  العيال فلم يترك له سبد 

  ني ومن أجل ما روى فيه ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال املساكني الطوافون والفقراء فقراء املسلم
واكثر أهل التأويل على هذا القول قال جماهد واحلسن والزهري وجابر بن زيد وعكرمة والضحاك يف اختالف 

  عنهما املسكني السائل والفقري الذي ال يسأل فهذه تسعة أقوال 
اىل أخذ ومن أهل النظر من يقول الفقري هو الفقري إىل الشيء وان كان ميلك ماال فقد يكون غائبا عنه ويكون فقريا 

  الصدقه واملسكني الذي عليه اخلضوع والذلة 
والقول احلادي عشر أن الفقري هو الذي يعطى بفقره فقط واملسكني الذي يكون عليه مع فقره خضوع وذلة 

  السؤال 
وكان حممد بن جرير يذهب إىل هذا القول وان كان مل يذكر كثريا مما ذكرناه وهو قول حسن وهو مستخرج من 

اس واجلماعة الذين ذكرناهم معه ألن املسكني مشتق من املسكنة وهي اخلضوع والذلة قال اهللا عز و قول ابن عب
  جل وضربت عليهم الذلة 

  واملسكنة 
  قال أبو جعفر فهذه األقوال وإن كثرت فإذا مجعت بعضها إىل بعض ونظرت فيها قرب بعضها من بعض 

  يقل إنه ال يقال لغريه مسكني والفقري وذلك أن قول من قال املسكني كذا والفقري كذا مل 
وقد الشافعي رمحه اهللا فيما روى عنه إذا وصى رجل بشيء للفقراء جاز ان يدفع إىل املساكني واذا اوصى بشيء 

  للمساكني جاز أن يدفع للفقراء واذا أوصى للفقراء واملساكني مل جيز أن يدفع اىل أحدمها 
ل وقد قلنا إن بعضها يقرب من بعض وجب أن ترجع إىل ما هو أمجعها وهو قال أبو جعفر فلما اجتمعت هذه األقوا

أن املسكني هر الذي يسأل الناس والفقري الذي ال يسأل الناس وال سيما وهذا قول ابن عباس وال يعرف له خمالف 
وأيضا فإن األمساء  من الصحابة فيه مث تابعه على ذلك أهل التأويل الذين يرجع إىل قوهلم يف تفسري كتاب اهللا تعاىل

إمنا يرجع فيها إىل التعارف والتعارف بني الناس اذا قيل ادفع ال هذا اىل املساكني أهنم الذين يسألون واذا قيل ادفع 
  هذا إىل الفقراء فهم الذين ال يسألون وقد دل على هذا كتاب اهللا عز و جل قال تعاىل ال يسئلون الناس إحلافا 

  بن سليمان يقول حمتجا ألهل اللغة قال أبو جعفر ومسعت علي 

بأهنم أعلم باألمساء ومبوضوعاهتا وقد أمجعوا أن املسكني الذي ال شيء له قال وهو مشتق من السكون والسكون 
  ذهاب احلركة حىت ال يبقى منها شيء وهذه صفة من الميلك شيئا 

  ته أي كسرت فقاره فهذا قد بقي له شيء قال والدليل على أن الفقري هو الذي ميلك شيئا أنه مشتق من قوهلم فقر
فأما قول اهللا عز و جل فكانت ملساكني يعملون ىف البحر فإذا صح أن املسكني هو الذي ال شيء له فالكالم على 
هذا سهل ألنه جيوز أن تنسب إليهم ألهنم كانوا يعملون فيها كما يقال قصدت فالنا يف داره وإن كان مكتريا هلا 



  لدابة وكما يقال سرج ا
وقد جيوز أن تكون نسبوا إىل املسكنة وهي اخلضوع كما قال النيب يا مسكينة عليك السكينة وقال صلى اهللا عليه 

  و سلم مسكني مسكني من ال امرأة له ومسكينة مسكينة من ال زوج هلا 

حدثنا مالك عن أيب فإن قيل فما معىن حديث أيب هريرة كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال 
الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال ليس املسكني الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 

  قالوا يا رسول اهللا فمن املسكني قال الذي الجيد غىن يغنيه واليفطن له فيعطى واليقوم فيسأل الناس 
  عد الشيء وقيل املعىن ليس املسكني الذي هو يف هناية املسكنة فقيل معىن هذا أن الذي يسأل جييئه الشيء ب

على أن هذا احلديث يدل على القول الذي اخترناه من أن املسكني السائل ويكون املعىن ليس املسكني الذي تعدونه 
نظائر  فيكم مسكينا هذا كما قال صلى اهللا عليه و سلم ليس الغين عن كثرة العرض إمنا الغىن غىن النفس وهلذا

  منها قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا احملروب من حرب 

دينه أي احملروب على احلقيقة هو هذا وقال صلى اهللا عليه و سلم ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي ال يعيش له 
وىل بأن يكون قد ولد قال بل الرقوب الذي مل ميت له ولد أي هذا الذي مل ميت له ولد هو أوىل هبذا االسم أي أ

  حلقته املصيبة 
واختلفوا من هذه اآلية يف قسم الزكاة فمنهم من قال يف أي صنف قسمتها من هذه األصناف الثمانية أجزى عنك 
ومنهم من قال بل تقسم يف األصناف الثمانية كما مساها اهللا عز و جل ومنهم من قال تقسم على سته يسقط منها 

  منا كانوا يف وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم وسهم العاملني إذا فرق اإلنسان زكاته سهم املؤلفة قلوهبم ألهنم إ
قال أبو جعفر والقول األول يروى عن ثالثة من الصحابة عمر رضي اهللا عنه وحذيفة وابن عباس أن الصدقات 

  جائز أن تدفع اىل بعض هذه األصناف دون بعض 

هو مع ذلك قول سعيد بن جبري وعطاء وإبراهيم وأبو العالية وميمون وال يعرف عن أحد من الصحابة خالف هلذا و
  بن مهران ومالك بن أنس رمحه اهللا وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 

والقول بأهنا تقسم فيمن مسى اهللا عز و جل قول الشافعي رمحه اهللا وحجته ظاهر اآلية وأن ذلك مبنزلة الوصية إذا 
  حد وصى رجل جلماعة مل خيرج منهم أ

وحجة من ذكرنا غريه أن هذا خمالف للوصية ألن الوصية ال جيوز أن تقسم إال فيمن مسيت له فإن فقد بعضهم مل 
  يرجع سهمه إىل من بقي وقد 

أمجع اجلميع على أنه إذا فقد من ذكر يف اآلية رجع سهمه إىل من بقي وأيضا وفاته فإنه ال جيوز وال توصل إىل أن 
  ة ألن الفقراء واملساكني ال حياط هبم يعم كل من ذكر يف اآلي

واحتجوا حبديث النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قال لسلمة بن صخر حني وطىء يف شهر رمضان هنارا أطعم ستني 
مسكينا فقال ما بتنا ليلتنا إال وحشاء ال نصل اىل شيء فقال امض إىل بين زريق فخذ صدقتهم فتصدق بوسق على 

وعيالك ما بقي فأعطاه النيب صلى اهللا عليه و سلم صدقة هذه القبيلة ومل يقسمها على ستني مسكينا وكل أنت 
مثانية فلما احتمل قوله جل وعز إمنا الصدقات للفقراء واملساكني اآلية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون املعىن 



  ان أوىل مع حجة من ذكرناه يقسم يف هذا اجلنس والخيرج عنهم مث جاء عن ثالثة من الصحابة أحد املعنيني ك
  وأما والعاملني عليها فقال الزهري هم السعاة قال احلسن يعطون مبقدار عملهم وقال جماهد والضحاك هلم الثمن 

وأما املؤلفة قلوهبم فهم عند الشافعي على ضربني أحدمها أهنم قوم أسلموا ومل يكن إسالمهم قويا فلإلمام أن 
  وإن كانوا أغنياء  يستميلهم ويعطيهم من الصدقات

  وأما وىف الرقاب فأكثر العلماء على أهنم املكاتبون وهو قول أيب موسى األشعري واحلسن وا بن زيد والشافعي 
  ومن العلماء من يقول جيوز أن يعتق من الزكاة لعموم اآلية وهو قول مالك رمحه اهللا 

رجل يف مصلحة نفسه من غري معصية فيقضى دينه وأمآ والغرمني فهم على ضربني عند الشافعي أحدمها أن يدان ال
  واالخر أن يدان الرجل يف محاالت ويف معروف ويف ما فيه صالح للمسلمني فيقضى دينه 

  وأما ويف سببل اهللا فأكثر الفقهاء تقول للغزاة ومنهم من جييز أن يعطى يف احلج وهو قول الكوفيني 
  لده يعطى ما يتحمل به وإن كان له يف بلده مال وال قضاء عليه واما وابن السبيل فهو املنقطع به الذي ليس بب

يف هذه واالية أيضا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطي من الزكاة فمن ذلك ما حدثناه احلسن بن غليب قال 
فال يدفع حدثنا مهدى بن جعفر قال حدثنا زيد بن أيب الزرقاء عن سفيان الثوري قال إذا كان لرجل مخسون درمها 

  اليه من الزكاة شيء وال يدفع إىل أحد أكثر من مخسني درمها 
قال أبو جعفر وهذا القول يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وابن مسعود وهو قول احلسن بن صاحل 
ألن  وعبداهللا بن املبارك وعبيداهللا بن احلسن وأمحد بن حممد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب احلديث

  فيه حديثا عن النيب 

كما قرىء على أمحد بن شعيب عن أمحد بن سليمان قال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم 
بن جبري عن حممد بن عبدالرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا من سأل وله مايغنيه 

وجهه مخوشا أو كدوحا قالوا يا رسول اهللا وماذا يغنيه أو ماذا غناه قال مخسون جاءت يعىن مسألته يوم القيامة يف 
  درمها أو حساهبا من الذهب 

قال حيىي بن ادم قال سفيان وحدثنا زيد عن حممدبن بن عبد الرمحن بن يزيد قال أبو عبد الرمحن حكيم بن جبري 
  قول  ضعفيف يف احلديث وإمنا ذكرناه لقول سفيان حدثنا زبيد فهذا

وقال قوم ال حيل ملن ميلك أربعني درمها أن يأخذ من الزكاه شيئا واحتجوا حبديث عطاء بن يسار عن رجل من يب 
  أسد مسع 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من سأل وله أربعون درمها قد سأل إحلافا 
قول أيب عبيد القاسم بن سالم قال وهذا قول احلسن ال حيل ملن معه أربعون درمها أن يأخذ من الزكاه شيئا وهو 

  وهذان احلديثان أصالن فيمن حيل له أخذ الزكاة 
  وقد روى مالك بن أنس القول هبذا احلديث غري أن الصحيح عنه أنه مل جيد يف ذلك حدا وقال على مقدار احلاجة 

عيال وهو حمتاج إىل أكثر ومذهب الشافعي قريب من هذا إنه قد يكون للرجل اجلملة من الدنانري والدراهم وعليه 
  منها فلة أن يأخذ من الزكاة 



ومن الفقهاء من يقول من كانت معه عشرون دينارا ومائتا درهم مل حيل له أن يأخذ من الزكاة شيئا وهذا قول أيب 
  حنيفة وأيب يوسف وحممد 

م وجتعل يف فقرائهم فقد وحجتهم قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ عرفهم أن عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائه
  صار من جتب عليه الزكاة غنيا من املال على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ويف احلديث الذي ذكرنا فيه اخلموش تفسري ما فيه من الغريب وغريه واخلموش اخلدوش واحدها مخش وقد مخش 
  ض ومنه محار مكدح أي معضض والكدوح اآلثار من اخلدش والع ٤وجهه خيمشه وخيمشه مخشا ومخوشا 

  وقال أبو عبدالرمحن مل يقل أحد عن سفيان حدثنا زبيد اال حيىي بن آدم 
  وقال غريه ملا قال سفيان حدثنا زبيد عن حممد بن عبدالرمحن مل يصل احلديث 

ل قرأت على فقال من يرد عليه مل حيتج أن تصله ألنه قد ذكره بدئيا وقد عمز حيىي بن معني على حيىي بن آدم فقا
  وكيع حديث حيىي بن آدم عن سفيان فقال ليس هذا يورينا الذي نعرفه 

فأما غري حيىي بن معني فمقدم كيحىي بن آدم حىت قال سفيان بن عيينة بلغين أنه خيرج يف كل مائة سنة بعد موت 
  عندي منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل من العلماء يقوي اهللا به الدين وإن حيىي بن آدم 

  واختلفوا يف اآلية الثامنة فقالوا فيها قولني 

  باب ذكر االية الثامنة من هذه السورة 
  قال اهللا عز و جل إستغفر هلم أوال تستغفر هلم اآلية 

من العلماء من قال هي منسوخة بقوله جل وعز وال تصل على أحد منهم مات أبدا اآلبة ويف رواية جويرب عن 
اس استغفر هلم أوال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم فقال ألزيدن على الضحاك عن ابن عب

  السبعني فنسخها سواء عليهم أستغفرت هلم ام تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم إن اللة ال يهدى القوم الفاسقني 
  ر لكم رسول اهللا ما غفر لكم من العلماء من قال ليست مبنسوخة وإمنا هذا على التهديد هلم أي لواستغف

وقال قائل هذا القول ال جيوز أن يستغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنافق ألن املنافق كافر بنص كتاب اهللا 
  عز و جل قال اهللا جل ثناؤه اذا جاءك املنافقون إىل قوله ذلك بأهنم امنوا مث كفروا 

ذلك كما روى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس وقال من احتج بأهنا منسوخة اآلثار تدل على 
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وال تصل على احد منهم مات أبدا قال ملا مات عبداهللا بن أيب سلول أتى ابنه 

عليه و  وقومه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلموه أن يصلي عليه ويقوم على قربه فجاءرسول اهللا صلى اهللا
سلم يصلي عليه قال عمر رضي اهللا عنه فقمت بينه وبني اجلنازة فقلت يا رسول اهللا أتصلي عليه وهو الفاعل كذا 

  وكذا يوم كذا وكذا وهو الراجع بثلث الناس 

يوم أحد وهو القائل كذا وكذا كذا وهو الذي يقول ال تنفقواعلى من عند رسول اهللا حىت ينفضوا فجعل رسول 
اهللا عليه و سلم يقول اخرب عين يا عمر وجعل عمر رضي اهللا عنه يردد قوله فقال رسول اهللا صلى اهللا  اهللا صلى

عليه و سلم أخر عين يا عمر فلو أين أعلم أين لو استغفرت هلم أكثر من سبعني مرة غفر هلم الستغفرت هلم وصلى 
لبثنا إال ليايل حىت نزلت هذه اآلية وال تصل  عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووقف على قربه حىت دفن فما

على احد منهم مات ابدا وال تقم على قربه اهنم كفرروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسقون ال تعجبك أمواهلم وإمنا 



  يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف الدنيا وتزهق انفسمهم وهم كافرون 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك اليوم وما أنزل اهللا قال فكان عمر رضي اهللا عنه يعجب من جرأته على رسو

  عزوجل يف ذلك من القرآن 
قال ابو جعفر فقالوا هذا احلديث إنه صلى اهللا عليه و سلم صلى عليه بعد كالم عمر اياه وإن كان كالم عمر قد 

ط نبيا إال ويف أمته حمدث فإن أمحد منه بعد ذلك حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بعث اهللا عز و جل ق
  يكن يف أميت فهو عمر فقيل معىن حمدث ينطق على لسانه باحلق 

ويف حديث عبيداهللا بن عمر عن ناقع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعمر ذلك اليوم إن اهللا 
  عز و جل مل ينهين عن الصالة عليهم وامنا خريين 

احلديث من التوقيف من رسول اهللا أن أو ههنا للتخيري أعين من قوله استغفرهلم أو ال  قال أبو جعفر ففي هذا
اهللا عليه و سلم ملنافق فاجلواب عن كذا أن يستغفر له على  تستغفر هلم فإن قيل فكيف جيوز أن يستغفر صلى

  ظاهره على أنه مسلم وباطنه إىل اهللا عز و جل 
  وقد قيل وال تصل على أحد منهم مات أبدا ناسخ لفعله ال لآلية األخرى 

ك سكن وقد توهم بعض الناس أن قوله تعاىل والتصل على أحد منهم ناسخ لقوله عز و جل وصل عليهم إن صلوات
  هلم 

قال أبو جعفر وهذا غلط عظيم وهلذا كره العلماء أن جيترىء أحد على تفسري كتاب اهللا عز و جل حىت يكون عاملا 
بأشياء منها اآلثار واالختالف بني أهل اآلثار إن قوله عز و جل وصل عليم ليس هم الذين قيل فيهم وال تصل عل 

  أحد منهم مات أبدا 

  صل عليهم امل يعلموا ان اهللا هو يقبل التوبة عن عباده فكيف ال يصلي على من تاب ويدلك على ذلك أن بعد و
وأهل التأويل يقولون نزلت وصل عليهم يف أيب لبابه ومجاعة معه ربطوا أنفسهم يف السواري ألهنم ختلفوا عن غزوة 

  تبوك اىل أن تاب اهللا عليهم 
  وقد ذكرت اآلية التاسعة يف الناسخ واملنسوخ 

  ذكر االية التاسعة من هذه السورة باب 
قال اهللا عز و جل ما كان الهل املدينة ومن حوهلم من االعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال ير غبوا بانفسهم 

  عن نفسه 
مذهب ابن زيد انه نسخها وما كان املؤمنون لينفروا كافة ومذهب غريه انه ليس ههنا ناسخ وال منسوخ وان اآلية 

ب إذا نفر النيب صلى اهللا عليه و سلم او احتيج اىل املسلمني فاستنفروا مل يسع احدا التخلف وإذا بعث األوىل توج
  النيب صلى اهللا عليه و سلم سرية ختلفت طائفة وهذا مذهب ابن عباس 

  والضحاك وقتاده 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة يونس صلى اهللا عليه و سلم 



املزرع قال حدثنا أبو حامت قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس عن أيب عمرو عن  قال أبو جعفر حدثنا ميوت بن
  جماهد عن ابن عباس قال نزلت سورة يونس مبكة فهي مكية 

قال أبو جعفر مل جند فيها مما يدخل يف هذا الكتاب إال موضعا واحدا قال اهللا عز و جل واصرب حىت حيكم اهللا وهو 
  على أذاهم ومكرهم حىت يقضي اهللا عز و جل وهو خري القاضني وأعدل الفاصلني خري احلالكمني أي اصرب 

فمذهب ابن زيد أهنا منسوخة وامنا نسخ منها الصرب عليهم قال أنزل اهللا عز و جل بعد هذا األمر باجلهاد والغلظة 
  عليهم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة هود 

  ده عن ابن عباس قال نزلت سورة هود مبكة فهي مكية قال أبو جعفر حدثنا ميوت بن املزرع بإسنا
قال أبو جعفر مل جند فيها مما يدخل يف هذا الكتاب إال اية واحدة من رواية جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال 

فيها قوله عز و جل من كان يريد احليوة الدنيا وزينتها أي ثواب احلياة الدنيا قال وزينتها ماهلا نوف إليهم أعماهلم 
قال يويف هلم ثواب أعماهلم بالصحة والسرور يف األهل واملال والولد وهم فيها يبخسون قال ال ينقصون مث نسختها 

  من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد 
من قال أبو جعفر حمال أن يكون ههنا نسخ ألنه خرب والنسخ يف األخبار حمال لو جاز النسخ فيها ما عرف حق 

  باطل وال صدق من كذب ولبطلت املعاين وجلاز لرجل أن يقول لقيت فالنا مث يقول نسخته مالقيته 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة يوسف 

  قال أبو جعفر حدثنا ميوت بن املزرع بإسناده عن ابن عباس قال نزلت سورة يوسف عليه السالم مبكة فهي مكية 
ن قد ذكر أن فيها آية منسوخة وهي قوله تعاىل إخبارا عن يوسف عليه السالم قال أبو جعفر رأيت بعض املتأخري

  توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني قال نسخه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به 
نه ليس معىن توفين مسلما قال أبو جعفر وهذا قول ال معىن له ولوال أنا أردنا أن يكون كتابنا متقصيا ملا ذكرناه أل

توفين الساعة وهذا بني جدا ال إشكال فيه ولو صح أن قول يوسف صلى اهللا عليه و سلم توفين مسلما أنه يريد يف 
ذلك الوقت ملا كان منسوخا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإذا متناه 

  خالف النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد جيوزأن يتمىن املوت من له عمل صاحل متخلصا به إنسان لغري ضر فليس مب

من الكبائر فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا استقامت أموره وفتح اهللا على يديه الفتوح وأسلم بربكته من ال 
   إليك غري مفرط وال مضيع حيصى عدده متىن املوت فقال اللهم كربت سين ورق عظمي وانتشرت رعييت فاقبضين

وعن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب لقاء اهللا أحب 
اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه فظاهر هذا احلديث أن السليم من الذنوب حمب للقاء اهللا يف كل األحوال 

  ت وقد قيل هذا عند املو

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الرعد 



قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال سورة الرعد نزلت مبكة فهي مكية وروى محيد عن جماهد قال 
سورة الرعد مكية ليس فيها ناسخ وال منسوخ وروى سعيد عن قتادة قال سورة الرعد مدنية إال آية واحدة قوله 

  روا تصيبهم مبا صنعوا قارعه اآلية وال يزال الذين كف
والقول األول أوىل ألنه املتعارف كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا أمحد بن داود قال حدثنا مسدد قال 

  حدثنا 

أبو عوانة عن أيب بشر قال قلت لسعيد بن جبري ومن عنده و علم الكتاب أهو عبداهللا بن سالم قال كيف يكون 
م والسورة مكية قال وكان سعيد بن جبري يقرأ ومن عنده علم الكتاب قال أبو جعفر أنكر هذا عبداهللا بن سال

  سعيد بن أبو جبري ألن السورة مكية وعبداهللا بن سالم إمنا أسلم باملدينة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة ابراهيم 

لت مبكة فهي مكية سوى آيتني منها نزلتا قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال سورة إبراهيم نز
باملدينة ومها قوله عز و جل أمل تر إىل الذين بدلوا نعمت اهللا كفرا إىل آخر اآليتني نزلتا يف قتلى بدر من املشركني 

وروى سعيد عن قتادة قال سورة إبراهيبم مكية إأل ايتني منها نزلتا باملدينة قوله جل وعز أمل تر إىل الذين بدلوا 
  نعمت اهللا كفرا إىل وبئس القرار 

قال أبو جعفر والذي قاله قتادة ال ميتنع قد تكون السورة مكية مث ينزل الشيء باملدينة فيأمر رسول اهللا جبعله فيها 
وال يكون هذا ألحد غري رسول اهللا ملا يأتيه من الوحي بذلك إذ كان تأليف القرآن معجزا ال يؤخذ إال عن اهللا عز 

  سوله عليه السالم وعن اجلماعة الذين ال يلحقهم الغلط وال يتواطئون على الباطل و جل وعن ر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة احلجر 

  قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال نزلت سورة احلجرمبكة فهي مكية 
قال سعيد  ٨٥ فاصفح الصفح اجلميل احلجر قال أبوجعفر مل جند فيها مما يدخل يف هذا الكتاب إال حرفني قوله تعاىل

عن قتادة نسخته واقتلوهم حيث ثقفتموهم البقرة واحلرف االخر وأعرض عن املشركني احلجر وروى عن ابن 
  عباس نسخته براءة واألمر بالقتال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة النحل 

لنحل نزلت مبكة فهي مكية سوى ثالث آيات من قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة ا
آخرها فإهنن نزلن بني مكة واملدينة يف منصرف رسول اهللا من أحد وذلك أنه قتل محزة بن عبداملطلب رضي اهللا عنه 

ومثل به املشركون فقال رسول اهللا لئن أظفرين اهللا هبم ألمثلن بثالثني منهم فقال أصحاب رسول اهللا يا رسول اهللا 
ظفرنا اهللا هبم لنمثلن هبم متثيال مل ميثل أحد من العرب فأنزل اهللا عز و جل بني مكة واملدينة ثالث آيات وهن لئن أ

  وما نزل بني مكة واملدينة فهو مدين  ١٢٨ ١٢٦قوله وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به النحل 



قوله ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون  قال أبو جعفر يف هذه السورة موضعان يصلحان يف هذا الكتاب أحدمها
   ٦٧منه سكرا ورزقا حسنا النحل 

قال أبو جعفر حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا الثوري عن األسودا 
تتخذون منه بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس أنه سئل عن هذه اآلية ومن مثرات النخيل واألعناب 

  قال السكر ما حرم من مثراهتا  ١٦٧سكرا ورزقا حسنا النحل 
قال عبدالرزاق وحدثنا معمر عن قتادة تتخذون منه سكرا قال مخور األعاجم ونسخت يف سورة املائدة قال والرزق 

  احلسن ما ينتبذون وخيللون ويأكلون 
   قال أبو جعفر والقول يف أهنا منسوخة يروى عن سعيد بن جبري

  وجماهد والشعيب وإبراهيم النخعي وبأي رزين 
قال أبو جعفر احلق يف هذا أنه خرب ال جيوز فيه نسخ ولكن يتكلم العلماء بشيء فيتأول عليهم ما هو غلط ألن قول 
قتادة نسخت يعين اخلمر أي نسخت إباحتها والدليل على هذا أن سعيدا روى عن قتادة قال نزلت هذه اآلية ومن 

واخلمر يومئذ حالل مث أنزل اهللا بعد حترميها يف  ٦٧خيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا النحل مثرات الن
  سورة املائدة 

قال أبو جعفر وهذا قول حسن صحيح أخرب اهللا عز و جل أهنم يفعلون هذا ونزل قبل حترمي اخلمر على أن مجاعة 
بيدة قال السكر الطعم وقال غريه السكر ما سد اجلوع مشتق من أهل العلم والنظر قالوا غري ما تقدم منهم أبو ع

من قوهلم سكرت النهر أي سددته فتتخذون منه سكرا على هذا ما كان من العجوة والرطب وهو معىن قول أيب 
  عبيدة إذا شرح 

  ال يف من قال هو منسوخ قال نسخه األمر بالقت ٢٥واملوضع اآلخر قوله تعاىل وجادهلم بالىت هي أحسن النحل 

  سورة برآءة 
  ومن قال ليس مبنسوخ قال اجملادلة باليت هي أحسن هي االنتهاء إىل ما أمراهللا عزوجل وهذا ال ينسخ 

  سورة بين اسرائيل 
  قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال نزلت سورة بين إسرائيل مبكة فهي مكية 

  كون يف هذا الكتاب قال أبو جعفر فيها ثالث آيات مما يصلح أن ي
ذكر اآلية األوىل منهن قال اهللا عز و جل إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلا أف وال تنهرمها وقل 

يف هذه  ٢٤ ٢٣هلما قوال كرميا واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا اإلسراء 
رب ارمحهما كما ربياين صغريا هو منسوخ بأن هذا جممل وال جيوز ملن كان أبواه ثالثة أقوال للعلماء قوله وقل 

  مشركني أن يترحم عليهما 

  ومنهم من قال جيوز هذا إذا كانا حيني فإذا ماتا مل جيز 
  ومنهم من قال ال جيوز أن يترحم على كافر وال يستغفر له حيا كان أو ميتا واآلية حمكمة مستثىن منها الكفار 

أبو جعفر حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبيداهللا قال حدثنا يزيد عن سعيد  قال
عن قتادة وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا نسخ منه حرف واحد ال جيوز ملسلم أن يستغفر ألبويه إذا كانا 



جناح الذل من الرمحة وليقل هلما قوال معروفا مشركني ال يقول رب ارمحهما كما ربياين صغريا ولكن ليخفض هلما 
فنسخ هذا  ١١٣قال اهللا عز و جل ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب التوبة 

   ٢٤وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا االسراء 
 عن ابن عباس قال مل يزل إبراهيم والقول الثاين قول مجاعة من أصحاب احلديث واحتجوا حبديث سعيد بن جبري

  يستغفر ألبيه حىت مات فلما مات وتبني له أنه عدو اهللا تربأ منه واحتجوا حبديث الزهري عن 

  سهل بن سعد أن رسول اهللا قال اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون 

آمنوا أن يستغفروا للمشركني  والقول الثالث يدل على صحته ظاهر القرآن قال اهللا عز و جل ما كان للنيب والذين
ولو كانوا أويل قرىب وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزل من أول أمره يدعو إىل اهللا وخيرب أن اهللا عز و جل 

ال يغفر الشرك ومع هذا فيقول صلى اهللا عليه و سلم يف النصارى وهم أهل كتاب ال تبدءوهم بالسالم وإذا 
  روهم إىل أضيقه لقيتموهم يف طريق فاضط

  فكيف يستغفر ملن هذه حاله أو يبجل أو يعظم بالدعاء له بالرمحة 
  وأيضا فإن الشرك أعظم الذنوب وأشدها فكيف يدعى ألهله باملغفرة 

  ومل يصح أن اهللا أباح االستغفار للمشركني وال فرضه وال ينسخ إال ما أبيح أو فرض 
راهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها أياه فقد قيل إن أباه وعده أن يظهر فأما قول اهللا عز و جل وما كان استغفار اب

  إسالمه فاستغفر له فلما مل يظهر إسالمه ترك االستغفار له 
فإن قيل فما معىن ما كان للنيب والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركني فهل يكون هذا يف العربية إال بعد االستغفار 

النظر فقال جيوز أن يكون بعض املسلمني ظن أن هذا جائز فاستغفر ألبويه ومها هلم فقد أجاب عن هذا بعض أهل 
  مشركان فنزل هذا 

قال أبو جعفر فهذا ال حيتاج أن يقال فيه جيوز ألن فيه حديثا قد غاب عن هذا اجمليب حدثناه أمحد بن حممد األزدي 
  قال حدثنا يزيد بن 

ن الثوري عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل عن علي بن أيب طالب سنان قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيا
رضي اهللا عنه قال مسعت رجال يستغفرألبويه ومها مشركان فقلت له أتستغفرألبويك ومها مشركان فقال أليس قد 

   ١١٤استغفر إبراهيم فذكرت ذلك للنيب فنزلت وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه التوبة 
  قال أبو جعفر وهذا من أحسن ما روي يف اآلية مع استقامة طريقه وصحة إسناده 

على أن الزهري قد روى عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال دخل رسول اهللا على أيب طالب عند موته وعنده أبو 
القيامة فقال له أبو جهل  جهل وعبداهللا بن أيب أمية بن املغرية فقال يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة أشهد لك هبا يوم

وعبداهللا بن أيب أمية أترغب عن ملة عبداملطلب فأقبل النيب ومها يعارضانه فكان آخر كلمة قاهلا على ملة 
عبداملطلب وأىب أن يقول ال إله إال اهللا فقال رسول اهللا األستغفرن لك ما مل أنه عنك فانزل اهللا عز و جل ما كان 

غفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب وأنزل يف أيب طالب إنك ال هتدي من أحببت للنيب والذين ءامنوا أن يست
  ولكن اهللا يهدي من يشاء 



وحديث مسروق عن عبداهللا على غري هذا يف نزول اآلية قال كنا مع النيب فجلس على قرب بني القبور فبكى حىت 
ا بكيت يا رسول اهللا قال له على قرب آمنة بنت وهب ارتفع حنيبه ففزعنا لذلك فلما قام قال له عمر رضي اهللا عنه مم

استأذنت ريب عز و جل يف االستغفار هلا قال فأنزل علي ما كان للنيب والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركني اآلية 
  فدخلين ما يدخل الولد لوالديه فبكيت 

ت بعد هذا كله وليس يف شيء من قال أبو جعفر وليست هذه األحاديث متناقضة ألنه جيوز أن تكون اآلية نزل
  األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استغفر ملشرك 

  باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السورة 
   ٣٤قال اهللا عز و جل وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده اإلسراء 

يب قال حدثنا عبيداهللا قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قال أبو جعفر حدثين جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم احلر
قتادةا وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن فكانوا من هذا يف جهد حىت نزلت وإن ختالطوهم فإخوانكم البقرة 

٢٢٠   
بيعة وزيد قال أبو جعفر قال جماهد أي ال تقربوا مال اليتيم فتستقرضوا منه إال باليت هي أحسن التجارة هلم وقال ر

  بن أسلم ومالك األشد احللم 
قال أبو جعفر وقد قال مجاعة من أهل التفسري وبلغ أشده ثالثا وثالثني سنة وليس هذا مبتناقض يكون أول األشد 

  بلوغ احللم فعلى هذا يصح القوالن فقد ذكرنا أمر اليتامى يف سورة البقرة باكثر من هذا 

  ة باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السور
  قال اهللا عز و جل وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال 

  فيها ثالثة أقوال 
يف رواية الضحاك عن ابن عباس نسختها اآلية اليت يف سورة األعراف واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون 

قال بالغداة والعشي وال تكن من قال دون العالنية من القراءة بالغدو واألصال  ٢٠٥اجلهر من القول األعراف 
  قال عن القراءة يف الصالة  ٢٠٥الغافلني األعراف 

ويف رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس كان النيب جيهر بالقرآن فإذا جهر به سب املشركون القرآن ومن جاء به 
أي  ١١٠يال اإلسراء فخفض صوته حىت ال يسمعه أحد فنزلت وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سب

  أمسعهم القرآن حىت يأخذوه عنك 

والقول الثالث أن املعىن يف الدعاء وأن الصالة ههنا الدعاء وهذا قول أيب هريرة وأيب موسى وعائشة رضي اهللا 
عنهم كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال أخربنا فهد قال ثنا معلى بن أسد قال حدثنا سالم بن أيب مطيع قال 

ا هشام بن عروة عن أبيه قال قالت يل خاليت عائشة زوج النيب رضي اهللا عنها يا بن أخيت هل تدري فيما حدثن
  أنزلت هذه اآلية وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا قلت ال قالت أنزلت يف الدعاء 

م العرب أن قال أبو جعفر وهذا من أحسن ما قيل يف اآلية ألن فيه هذا التوقيف عن عائشة واملعروف يف كال
الصالة الدعاء وال يقال للقراءة صالة إال على جماز وأيضا فإن العلماء جممعون على كراهية رفع الصوت بالدعآء 

  وقد قال اهللا عز و جل ادعوا ربكم تضرعا وخفية 



 فبعيد ألن هذا عقب ٢٠٥وأما أن تكون اآلية منسوخة لقوله تعاىل واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخفية األعراف 
قوله وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون فإمنا أمر اهللا عز و جل إذا أنصت أن يذكر ربه يف نفسه 

  تضرعا وخيفة من عقابه وهلذا كان ههنا 

وخيفة ومث وخفية ومع هذا فقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كراهة رفع الصوت بالدعاء ما يقوى هذا 
قال من االعتداء رفع الصوت بالدعاء  ٥٥جريج يف قول اهللا عز و جل إنه ال حيب املعتدين األعراف  وقد قال ابن

  والنداء والصياح 
قال أبو جعفر حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا حممد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن 

يف سفر فنزلنا يف وهدة من األرض فرفع الناس أصواهتم عاصم عن أيب عثمان عن أيب موسى قال كنت مع النيب 
بالتكبري فقال رسول اهللا يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا 
ل وهو معكم مث دعاين وكنت قريبا منه فقال يا عبداهللا بن قيس أال أعلمك كلمة من كنز اجلنة فقلت بلى يا رسو

  اهللا قال قل ال حول وال قوة إال باهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الكهف ومرمي وطه واألنبياء عليهم السالم 

قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة ومل جند فيهن مما يدخل يف هذا الكتاب إال موضعا 
  واحدا خمتلفا فيه 

سليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها قال اهللا عز و جل وداود و
   ٧٩سليمان وكال ءاتينا حكما وعلما االنبياء 

مجاعة من الكوفيني يذهبون إىل أن هذا احلكم منسوخ وأن البهائم إذا أفسدت زرعا يف ليل أو هنار أنه ال يلزم 
  بغري هذا فخالفوا حكمه وزعموا أنه منسوخ بقوله العجماء جبار  صاحبها شيء وإن كان رسول اهللا قد حكم

  ومنهم من يقول يف احلديث العجماء جرحها جبار والعجماء 

  البهيمة وأصله أنه يقال رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا ال يفصحان با لكالم 
كم أصله يف كتاب اهللا عز و جل وقد ويقال إنه ما تقدم أبا حنيفة أحد هبذا القول حىت قال بعض العلماء هذا احل

  حكم به ثالثة من األنبياء فال جيوز خمالفته بتأويل 
قال أبو جعفر وسنبني ذلك من اآلية ومن حكم األنبياء عليهم السالم قال اهللا عز و جل وداود وسليمان أي واذكر 

احلرث كرما قد أنبتت عناقيده إذ داود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث قال قتادة كان نبتا وعن ابن مسعود كان 
نفشت فيه غنم القوم والنفش يف كالم العرب ال يكون إال بالليل أي دخلت الغنم بالليل يف حرث القوم الذين 

ليسوا أصحاهبا فأفسدت العنب وأكلته وكنا حلكمهم شاهدين أي مل يغب عنا ذلك ففهمناها سليمان أي القضية 
ت الكرم فاختصموا إىل داود فقضى بالغنم لصاحب الكرم ألن مثنها كان قريبا قال ابن عباس دخلت الغنم فأفسد

منه فمروا على سليمان فأخربوه فقال كان غري هذا احلكم أرفق باجلميع فدخل صاحب الغنم فأخرب داود فقال 
ا وأوالدها لسليمان كيف احلكم عندك قال يا نيب اهللا تدفع الغنم إىل صاحب احلرث فيصيب من ألباهنا وأصوافه

  وتدفع الكرم إىل صاحب الغنم فيقوم به حىت يرجع إىل حاله فإذا رجع إىل حاله 



  سلمت الكرم إىل صاحبه والغنم إىل صاحبها قال اهللا عز و جل ففهمناها سليمان 
قال أبو جعفر مث رجعنا إىل ما حكم به رسول اللة كما قرىء على أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب عن القاسم بن 

زكريا بن دينار قال حدثنا معاويةبن هشام عن سفيان عن إمساعيل بن أمية وعبداهللا بن عيسى عن الزهري عن حرام 
بن حميصة عن الرباء أن ناقة آلل الرباء أفسدت نبتا فقضى رسول اهللا أن على أهل الثمار حفظها بالنهار وضمن 

  أصحاب املاشية ما أصابته ماشيتهم بالليل 
رمحن وأخربين عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن األوزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة أن قال أبو عبدال

  نبيني قبله عازب 

أخربه أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم فيها رسول اهللا فقضى رسول اهللا أن على أهل 
  على أهل املاشية ما أصابت بالليل  احلوائط حفظها بالنهار وعلى أهل املواشي حفظها بالليل وأن

  قال أبو جعفر وهذا حكم رسول اهللا بعد حكم نبيني قبله بالتضمني 
وقال أبو حنيفة ال ضمان واحلديث صحيح عن النيب فإن كان مالك قد رواه عن الزهري عن حرام بن حميصة أن 

مساعيل بن أمية وعبداهللا بن عيسى نبيالن ناقة آلل الرباء فصار مقطوعا فقد رواه من تقوم به احلجة متصال ألن إ
  جليال املقدار وقد تابعهما األوزاعي فال معىن ملعارضة األئمة فيما رووا بغريه 
  وقد قال اهللا عز و جل إذ حيكمان يف احلرث وعلى ذلك القول الحكم فيه 

احلجة من العلماء أن على وقول النيب يف العجماء جرحها جبار ليس من هذا يف شيء ألنه قد أمجع من تقوم به 
راكب الدابة ما أصابت بيديها وقد صح أن املعىن العجماء جبار إذا مل يكن على صاحبها حفظها فإذا كان عليه 

  حفظها فليست جببار 
وقد حكم رسول اهللا أن على أهل املاشية حفظها بالليل فليس ما أفسدته بالليل إذن جبارا واجلبار اهلدر الذي ال 

قد حكم داود وسليمان صلى اهللا عليهما مبا ذكرناه فمدحهما اهللا جل وعز فقال تعاىل وكال ءاتينا حكما شيء فيه و
   ٧٩وعلما األنبياء 

  كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان 

ءاتينا حكما قال حدثين عبداهللا بن وهب قال أخربين مالك بن أنس عن زيد بن أسلم يف قول اهللا جل وعز وكال 
  وعلما قال زيد بن أسلم احلكم أو احلكمة العقل قال مالك وإنه ليقع بقليب أن احلكمة هوالفقه يف دين اهللا عزوجل 
قال أبو جعفر والذي ذكرناه من تضمني أصحاب املاشية ما أصابت بالليل مع ما صح عن النيب قول أكثر الفقهاء 

  منهم مالك والشافعي رمحهما اهللا 

   الرمحن الرحيم بسم اهللا
  سورة احلج 

قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة احلج نزلت مبكة سوى ثالث آيات منها فإهنن نزل 
باملدينة يف ستة نفر من قريش ثالثة منهم مؤمنون وثالثة كافرون فأما املؤمنون فهم عبيدةا بن احلارث ومحزة بن 

ب رمحة اهللا عليهم دعاهم للرباز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فأنزل اهللا عز و عبداملطلب وعلي بن أيب طال
   ١٩جل ثالث آيات مدنيات هن هذان خصمان اختصموا يف رهبم إىل متام اآليات الثالث احلج 



وا منها قال أبو جعفر وجدنا يف هذه السورة أربعة مواضع تصلح يف هذا الكتاب منهن قول اهللا عز و جل فكل
  وأطعموا البائس 

   ٣٦وقال تعاىل فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر احلج  ٢٨الفقري احلج 
فمن العلماء من قال ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله حىت قال حممد بن احلسن يف إمالئه كانت العقيقة تفعل 

  اء فعلها ومن شاء تركها يف اجلاهلية مث فعلت يف أول اإلسالم مث نسخت بذبح الضحية فمن ش
  واحتج بعض الكوفيني بقول حممد بن علي بن احلسني نسخ ذبح الضحية كل ما قبله 

  وقد خولف حممد بن احلسن يف هذا واحتج عليه بفعل رسول اهللا وقوله يف العقيقة وسنذكر ذلك إن شاء اهللا 
الضحية على أنفسهم وال يأكلون منها شيئا  وقال بعض العلماء فكلوا منها ناسخ لفعلهم ألهنم كانوا حيرمون حلم

فنسخ ذلك بقوله عز و جل فكلوا منهما ويقول النيب من ضحى فليأكل من أضحيته إال أن العلماء على أن هذا 
األمر ندب ال إجياب وإن كانوا يستحبون األكل منها كما قال مالك والليث يستحب أن يأكل من حلم أضحيته 

  منها وقال الزهري من السنة أن يأكل أوال من الكبد  لقول اهللا عز و جل فكلوا
وأكثر العلماء منهم ابن مسعود وابن عمر وعطاء والثوري يستحبون أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو 

  وأهله الثلث 
  واختلف العلماء يف االدخار منها على ثالثة أقوال 

يدخر منها إىل أي وقت أحب ومنهم من قال إن كانت فمنهم من قال ال يدخر منها بعد ثالث وضعهم من قال 
  بالناس حاجة إليها فال يدخر 

فممن قال ال يدخر بعد ثالث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وابن عمر كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج 
مولىنب أزهر قال عن حيىي بن عبداهللا بن بكري قال حدثنا الليث قال حدثين عقيل عن ابن شهاب عن أيب عبيد 

شهدت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه صلى بنا العيد وعثمان رضي اهللا عنه حمصور مث خطبنا فقال لنا ال تدخروا 
  شيئا من حلم أضاحيكم بعد ثالث فإن رسول اهللا أمر بذلك 

عن نافع عن ابن قال وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس قال حدثنا ليث 
  عمر أن رسول اهللا قال ال يأكل أحدكم من حلم أضحيته فوق ثالثة أيام 

قال أبو جعفر وهذان احلديثان صحيحان من قول النيب إال أنه قد تؤول حديث ابن عمر رضي اهللا عنه أنه منسوخ 
املكي أن جابر بن عبداهللا  كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب الزبري

  أخربه أن رسول اهللا هنى أن تؤكل حلوم 

  الضحايا بعد ثالث مث قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا 
قال أبو جعفر وهذا نسخ بني وبه قال أبو سعيد اخلدري وبريدة األسلمي قال قال رسول اهللا إين كنت هنيتكم عن 

  حلوم األضاحي بعد ثالث أال فكلوا وتزودوا 
القول الثالث أن هنى النيب عن أكل حلوم الضحايا إمنا كان لعلة بينتها عائشة رضي عنها قالت دفت دافة من و

البادية حبضرة األضحى فقال رسول اهللا كلوا وتصدقوا وال تدخروا بعد ثالث مث قال إمنا هنيتكم من أجل الدافة 
  فكلوا وادخروا 



ىت تتفق األحاديث وال تتضاد ويكون قول أمري املؤمنني علي بن أيب قال أبوجعفر وهذا من أحسن ما قيل يف هذا ح
  طالب رضي اهللا عنهما حمصور ألن الناس كانوا يف شدة حمتاجني ففعل كما فعل رسول اهللا حني قدمت الدافة 
ن والدليل على هذا ما حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا أمحد قال حدثنا ليث قال حدثين احلارث بن يعقوب ع

  يزيد بن أيب يزيد عن امرأته أهنا سألت عائشة رضي اهللا عنها عن حلوم األضاحي 

فقالت قدم علينا علي بن أيب طالب من سفر فقدمنا إليه منه فأىب أن يأكله حىت سأل رسول اهللا فسأله فقال كل من 
  ذي احلجة إىل ذي احلجة 

فت على اجلريج بالذال معجمة إذا أجهزت عليه مشتق قال أبو جعفر الدافة اجلماعة بالدال غري معجمة ويقال ذف
  مما حكاه أبو زيد قال عن العرب ذف األمر واستذف إذا هتيأ ومنه يقال خفيف ذفيف 

وقول حممد بن احلسن أن الضحية نسخت العقيقةقول ال دليل معه فيه والذي روي عن حممد بن علي نسخت 
يقة فذبح مندوب إليه كالضحية كما قرىء على أمحد بن شعيب الضحية كل ذبح معناه كل ذبح مكروه فأما العق

عن احلسني بن حريث قال حدثنا الفضل وهو ابن موسى عن احلسني بن واقد عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه أن النيب 
  عق عن احلسن واحلسني ويف حديث ابن عباس بكبشني كبشني 

  ابن  وقرىء على حممد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال حدثنا

عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة ابنة ميسرة عن أم كرز أن رسول اهللا قال عن الغالم شاتان مكافأتان وعن 
  اجلارية شاة 

قال أبو جعفر فهذا فعل رسول اهللا وقوله مث الصحابة والتابعني فمن الصحابة ابن عباس وابن عمر وعبداهللا بن 
  ومن التابعني القاسم وعروة وحيي األنصاري وعطاء  عمرو ومسرة وفاطمة وعائشة رضي اهللا عنهم

قال مالك رمحه اهللا هو األمر الذي ال اختالف فيه عندنا وهو قول الشافعي وأمحد واسحاق وأيب ثور إال أن مالكا 
رمحه اهللا يقول شاة عن الغالم وشاة عن اجلارية والشافعي وأصحاب احلديث على حديث أم كرز واحلجة ملالك 

   احلديث أن فاطمة رضي اهللا عنها عقت رمحه اهللا

  عن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما بكبشني 
  وأما احلسن البصري فإنه قال العقيقة واجبة على الرجل إن مل يعق عنه عق عن نفسه 

لى وهي عند غريه مبنزلة الضحية مندوب إليها إال أن أبا حنيفة قال الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيال وع
الرجل أن يضحي عن ولده وخالفه أكثر أهل العلم واحتجوا بأن اهللا عز و جل مل يوجبها يف كتابه وال أوجبها 

  رسول اهللا ألن حديث أيب بردة بن نيار يتأول فيه أنه أوجبها على نفسه 

يقلم له ظفرا  وقد احتج الشافعي بقول رسول اهللا من رأى هالل ذي احلجة فأراد أن يضحي فال حيلق له شعرا وال
  فقوله فأراد يدل على أنه خمري إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل 

ويف احلديث أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما مل يكونا يضحيان خمافة أن يتوهم الناس أن ذلك واجب وكذا قول 
  ابن مسعود وبالل وابن عمر مخسة من الصحابة مل يوجبوا الضحية 

  مشتبهتان يذحبان مجيعا وقال أمحد مكافأتان متساويتان قال زيد بن أسلم متكافئتان 
وقال األصمعي أصل العقيقة الشعر الذي يولد املولود وهو على رأسه وكذلك هو يف البهائم فقيل عقيقة ألهنا إذا 



  ذحبت حلق ذلك الشعر 
اللغة ألنه يقال عق إذا قطع  وأنكر أمحد هذا القول وقال الذبيحة العقيقة قال أبو جعفر والذي قال أمحد ال ميتنع يف

  ومنه عق فالن والديه 

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
   ٣٩قال اهللا عز و جل أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا احلج 

حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا سفيان الثوري عن مسلم البطني يف 
  ري عن ابن عباس أنه قرأ أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا قال هي أول آية نزلت يف القتال سعيد بن جب

  قال أبوجعفر وكانت هذه اآلية ناسخة للمنع من القتال 
  األمر بالقتال  ١٨٠وقال ابن زيد نسخ قول اهللا عز و جل وذروا الذين يلحدون يف أمساءه األعراف 

لناسخ واملنسوخ ألن قول اهللا عز و جل وذروا الذين يلحدون يف أمساءه األعراف وخالفه غريه فقال ال معىن ههنا ل
  هتديد هلم وهذا الينسخ  ١٨٠

  باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي 

   ٥٢ الشيطان احلج
قال أبو جعفر حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة 

   ٥٢عن ابن عباس فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان قال يبطل ما ألقاه الشيطان مث حيكم اهللا ءاياته احلج 
  قال أبوجعفر هذا من قول العرب نسخت الشمس الظل أزالته 

  ى يف هذا الذي نسخه اهللا مما ألقاه الشيطان أحاديث ويرو
فمنها ما رواه الزهري عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام قال قرأ رسول اهللا والنجم إذا هوى النجم 

قال فإن شفاعتهم ترجتى فسها فلقيه املشركون فسلموا عليه  ١١٩ ١٩فلما بلغ أفرءيتم الالت والعزى النجم  ١١
  ل اهللا تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته اآلية فأنز

  قال أبو جعفر وهذا حديث منقطع وفيه هذا األمر العظيم وكذا حديث قتادة وزاد فيه وإهنن هلن الغرانيق العال 
  ولو صح هذا لكان له تأويل قد ذكرناه يف أول هذا الكتاب 

هذا ما ذكره الواقدي عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبداهللا قال فسجد املشركون كلهم إال الوليد بن وأقطع من 
املغرية فإنه أخذ ترابا من األرض فرفعه إىل وجهه ويقال إنه أبو أحيحة سعيد بن العاص حىت نزل جربيل فقرأ عليه 

   ٧٤ن إليهم شيئا قليال اإلسراء هذا فقال له ما جئتك به وأنزل اهللا تبارك وتعاىل لقد كدت ترك
قال أبو جعفر وهذا حديث منكر منقطع وال سيما وهو من حديث الواقدي والدين والعقل مينعان من هذا ألنه إن 

  كان قال هذا 

متعمدا ومعاذ اهللا أن يكون ذلك ألن فيه مساعدة هلم على دينهم ألن هذا قوهلم وإن كان ناسيا فكيف صرب ومل يبني 
  حىت أتاه الوحي من اهللا عز و جل هلم ذلك 

مث رجعنا إىل اآلية فوجدنا فيها قولني ملن يرجع إىل قوله وعلمه كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال 



حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن 
  قال إذا حدث ألقى الشيطان يف حديثه  ٥٢يته احلج ألقى الشيطان يف أمن

قال أبو جعفر فالتأويل على هذا ألقى الشيطان ىف سره وخاطره ما يومهه به أنه الصواب مث ينبهه اهللا عزوجل على 
  ذلك 

  وقد صح عنه أنه قال إنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا عز و جل يف اليوم والليلة سبعني مرة 

كرباء قريش جاءوه فقالوا يا حممد قد استغويت ضعفاءنا وسفهاءنا وذلك حني أظهر دعوته وتبينت ويف السري أن 
براهينه فأمسك عنا حىت ننظر يف أمرك فإن تبني لنا اتبعناك وان مل يتبني لنا كنت على أمرك وحنن على أمرنا فوقع له 

هللا به من إظهار الدعوة وأن يصدع مبا أمر به مث نزل أن هذا إنصاف مث نبهه اهللا عز و جل باخلاطر والتذكر ملا أمره ا
وما بعده فيكون على هذا ألقى الشيطان يف أمنيته أي يف  ٧٤عليه الوحي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال اإلسراء 

  سره 
لضحاك والقول اآلخر عليه أكثر أهل التأويل قال سعيد بن جبري يف أمنيته يف قراءته وقال جماهد يف قوله وقال ا

  األمنية التالوة قال أبو جعفر فهذا معروف يف اللغة منه ال يعلمون الكتاب 

ويكون التقدير على هذا ألقى الشيطان يف تالوة النيب إما شيطانا من اإلنس وإما شيطانا من  ٧٨إال أماين البقرة 
و جل وإذ زين هلم الشيطان اجلن ومتعارف يف اآلثار أن الشيطان كان يظهر كثريا يف وقت النيب قال اهللا عز 

فألقى  ٤٨أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه األنفال 
الشيطان هذا يف تالوة النيب من غري أن ينطق به النيب والدليل على هذا أن ظاهر القرآن كذا وأن الثقات من 

ى موسى بن عقبة عن الزهري ألقى الشيطان يف تالوة النيب فإن شفاعتهم ترجتى أصحاب السري كذا يروون كما رو
  فوقرت يف مسامع املشركني فاتبعوه مجيعا وسجدوا وأنكر ذلك املسلمون ومل يسمعوه 

واتصل اخلرب باهللا باملهاجرين يف أرض احلبشة وأن اجلماعة قد تبعت النيب فقدموا وقد نسخ اهللا عز و جل ما ألقاة 
  يطان فلحقهم األذى والعنت الش

  قال أبوجعفر فقد تبني معىن اآلية هبذا وبغريه 
قال القاسية قلوهبم  ٥٣وقال ابن جريج ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم احلج 

  املشركون 
  هبم مرض املنافقون قال أبو جعفر وهذا قول بني ألهنم مل تلن قلوهبم التباع احلق والذين يف قلو

  باب ذكر اآلية الرابعة من هذه السورة 
من جعلها منسوخة قال هي مثل قوله عز و جل اتقوا اهللا  ٧٨قال اهللا عز و جل وجاهدوا يف اهللا حق جهاده احلج 

  فنسخها عنده فاتقوا اهللا ما استطعتم  ١٠٢حق تقاته آل عمران 
  سورة آل عمران قال أبوجعفر وهذا ال نسخ فيه وقد بيناه يف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة املؤمنون 



  قال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة املؤمنني نزلت مبكة فهي مكية 
يف رواية املعتمر عن خالد عن حممد بن سريين قال كان النيب ينظر إىل السماء يف الصالة فأنزل اهللا عز و جل هذه 

وجعل رسول اهللا وجهه حيث يسجد ويف رواية هشيم كان  ٢يف صالهتم خاشعون املؤمنون  اآلية الذين هم
املسلمون يلتفتون يف الصالة وينظرون حىت أنزل اهللا عز و جل قد أفلح املؤمنون الذين يف صالهتم خاشعون فأقبلوا 

  على صالهتم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون أن ال جياوز أحدهم بصره موضع سجوده 

قال أبو جعفر وأكثر العلماء على أن اخلشوع يف الصالة أن ينظر إىل موضع سجوده إذا كان قائما ومنهم من قال 
  إال مبكة فإنه يستحب أن ينظرإىل البيت 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة النور 

  فهي مدنية حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة النور نزلت باملدينة 
قال أبو جعفر قد ذكرنا قوله تعاىل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور وأنه ناسخ لقوله تعاىل 

  اآليتني يف سورة النساء  ١١٥والاليت يأتني الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم النساء 
قوله عز و جل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ووجدنا يف هذه السورة آيات سوى هذه فأوالهن 

   ٣ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني النور 

للعلماء يف اآلية أربعة أقوال منهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال النكاح ههنا الوطء ومنهم من قال الزاين هنا 
لودة يف الزنا أو مشركة وكذا الزانية ومنهم من قال هي الزانية اليت تتكسب اجمللود يف الزنا ال ينكح إال زاينة جم

  برناها وتنفق على زوجها واحتج بأن اآلية يف ذلك أنزلت 
فممن قال هي منسوخة سعيد بن املسيب كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال حدثين حيىي بن عبداهللا بن بكري 

نا حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري عن سعيد بن املسيب يف قول اهللا عز و جل قال حدثنا الليث بن سعد قال حدث
   ٣الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك النور 

  فدخلت الزانية يف أيامى املسلمني  ٣٢قال ابن عمر إهنا نسخت باآلية اليت بعدها وأنكحوا األيامى منكم النور 
لقول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون إن من زنا بامرأة فله أن يتزوجها ولغريه أن يتزوجها وهو وهذا ا

قول ابن عمر وسامل وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومالك بن أنس رمحهم اهللا وروى عنه ابن وهب أنه سئل عن 
  من وطئها وهو قول أيب حنيفة وأصحابه الرجل يزين بامرأة مث يريد نكاحها قال ذلك له بعد أن تستربىء 

  وقال الشافعي رمحه اهللا يف اآلية القول فيها كما قال سعيد بن املسيب إن شاء اهللا أهنا منسوخة 
وممن قال بالقول الثاين أن النكاح ههنا الوطء ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين 

يب طلحة عن ابن عباس قال وقوله تعاىل الزاين الينكح إالزانية أو مشركة اآلية قال معاوية بن صاحل عن علي بن أ
الزاين من أهل القبلة ال يزين إال مثله من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة ال تزين إال بزان مثلها من 

  أهل القبلة أو مشرك وحرم الزنا على املؤمنني 
القول وأؤما إىل أنه أوىل األقوال واحتج بأن الزانية من املسلمني ال جيوز هلا أن تتزوج واختار حممد بن جرير هذا 

مشركا حبال وأن الزاين من املسلمني ال جيوز له أن يتزوج مشركة وثنية حبال فقد تبني أن املعىن الزاين من املسلمني 



زنا والزانية ال تزين إال بزان من املسلمني ال ال يزين إال بزانية ال تستحل الزنا من املسلمني أو مشركة تستحل ال
  يستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا قال وحرم ذلك الزنا وهو النكاح املذكور قبل هذا 

والقول الثالث أن الزاين اجمللود ال ينكح إال زانية جملودة أو مشركة وكذا الزانية قول احلسن كما قرىء على 
ب الدورقي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن احلسن قال الزاين اجمللود إبراهيم بن موسى اجلوزي عن يعقو

  ال ينكح إال زانية جملودة مثله أو مشركة والزانية اجمللودة ال ينكحها إال زان جملود مثلها أو مشرك 
ريع قال حدثنا وحدثنا علي بن احلسني قال قال احلسني بن حممد الزعفراين قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن ز

حبيب املعلم قال جاء رجل من أهل الكوفة إىل عمرو بن شعيب فقال أال تعجب من احلسن يزعم أن الزاين اجمللود 
ال ينكح إال مثله وتأول هذه اآلية الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة فقال وما تعجبك من هذا حدثين سعيد بن أيب 

  الزاين اجمللود ال ينكح إال مثله  سعيد عن أيب هريرة عن رسول اهللا قال
  قال أبو جعفر وهذا احلديث جيوز أن يكون منسوخا كما نسخت اآلية يف قول سعيد بن املسيب 

والقول الرابع أن هذا كان يف نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما تكسب من الزنا فحرم اهللا 
أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا أسباط بن عز و جل نكاحهن قول جماهد كما قرىء على 

  حممد قال حدثنا عبدامللك بن أيب 

سليمان عن القاسم بن أيب بزة عن جماهد يف قول اللة عز و جل الزاين ال ينكح إالزانية أو مشركة قال كن نساء 
نفق عليه من كسبها فنهاهم اهللا عز و جل بغايا وكانت منهن امرأة تدعى أم مهزم فكان الرجل يتزوج إحداهن لت

  عن ذلك أن يتزوجهن أحد من املسلمني 
قرىء على أمحد بن شعيب عن عمرو بن علي قال حدثنا املعتمر عن أبيه عن احلضرمي يعين ابن الحق عن القاسم 

فأراد رجل من بن حممد عن عبداهللا بن عمرو قال كانت امرأة يقال هلا أم مهزول وكانت بأجياد وكانت تسافح 
   ٣املسلمني أن يتزوجها فأنزل اهللا عز و جل والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني النور 

قال أبو جعفر وهذا احلديث من أحسن ما روي يف هذه اآلية ذكر فيه السيب الذي نزلت فيه اآلية فإذا صح جاز 
  أعلم حبقيقة ذلك  أن تكون اآلية الناسخة بعده واهللا جل وعز

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
قال اهللا جل وعز يا أيها الذين ءامنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خري 

بيوتا غري للعلماء يف هذه اآلية قوالن فمنهم من قال ملا قال اهللا عز و جل ال تدخلوا  ٢٧لكم لعلكم تذكرون النور 
بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها كان هذا عاما يف مجيع البيوت مث نسخ من هذا واستثين قال جل وعز 

   ٢٩ليس عليكم جناح أن يدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم النور 
وتسلموا على أهلها يعين  ومنهم من قال اآليتان حمكمتان فقوله جل وعز ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا

  به البيوت اليت هلا أرباب وسكان واآلية األخرى يف البيوت اليت ليس هلا أرباب يعرفون وال سكان 
فالقول األول يروى عن ابن عباس وعكرمة كما حدثنا أبو احلسن عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال 

عن ابن عباس يا أيها الذين ءامنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم  حدثنا عاصم بن سليمان قال ثنا جويرب عن الضحاك
حىت تستأذنوا قال حىت تسقالنرا وتسلموا على أهلها قال فيه تقدمي وتأخري حىت تسلموا على أهلها وتستأنسوا قال 



خلوا بيوتا مث استثىن البيوت اليت على طرق الناس واليت ينزهلا املسافرون فقال جل وعز ليس عليكم جناح أن تد
  يقول ليس هلا أهل وال سكان بغري تسليم وال استئذان فيها متاع  ٢٩غري مسكونة النور 

  لكم قال منافع من احلر والربد 
قاال مث  ٢٩وروى يزيد عن عكرمة واحلسن ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها النور 

   ٢٩جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم النور نسخ من ذلك واستثىن فقال ليس عليكم 
  والقول الثاين أهنما حمكمتان قول أكثر أهل التأويل 

فأما ما روى عن ابن عباس رمحه اهللا وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبري أنه قال أخطا الكاتب وإمنا هو حىت 
   ٤٢ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه فصلت تستأذنوا فعظيم حمظور القول به ألن اهللا عز و جل قال 

ومعىن حىت تستأنسوا بني عند أهل التأويل وأهل العربية كما قرىء على عبداهللا بن أمحد بن عبدالسالم عن أيب 
  األزهر قال حدثنا روح عن عثمان بن غياث عن عكرمة حىت تستأنسوا قال 

  وأهل العربية يشتقون من جهتني  تستأذنوا قال جماهد هو التنحنح والتنحم قال
   ١٢٩إحدامها حىت تستأنسوا حىت تستعلموا قال جل وعز ءانس من جانب الطور نارا القصص 

  واجلهة األخرى حىت تستأنسوا بان الذي تريدون الدخول إليه قد رضي دخولكم 
تكم هلا أرباب وفيها سكان حىت والذي ذكرناه عن ابن عباس من التقدمي والتأخري حسن أي ال تدخلوا بيوتا غري بيو

تسلموا وتستأذنوا فتقولوا السالم عليكم أدخل أو ما كان يف معىن هذا من التنحنح والتنخم واإلذن ذلكم خري 
لكم من أن تدخلوا بغري إذن فتروا ما ال حتبون أن تروه وتعصوا اهللا جل وعز لعلكم تذكرون ما جيب هللا عليكم من 

  مة يف غري حكم الثانية طاعته فتلزمونه فهذه حمك
والثانية قد تكلم يف معناها العلماء كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثين أبو 
معاوية قال حدثنا احلجاج بن أرطاة عن سامل املكي عن حممد بن علي بن احلنفية يف قوله عز و جل ليس عليكم 

  فيها متاع لكم قال هي بيوت اخلانات وبيوت األسواق  جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة
  فاما قول عبدالرمحن بن زيد هي بيوت التجار واحلوانيت يف 

القيساريات واألسواق فقول مرغوب عنه ألن احلوانيت اليت فيها متاع الناس ال حيل دخوهلا إال بإذن صاحبها وإن 
  آن فيها متاع لكم وليس متاع التجار مبتاع للمخاطبني فتحها وجلس ألن الناس أحق بأمالكهم وأيضا فنص القر

  وقد قال جماهد هي بيوت كانت يف طريق املدينة يضع الناس فيها أمتعاهتم فأذن هلم يف دخوهلا بغري إذن 
  قال أبو جعفر فإذا كانت هذه البيوت إمنا بنيت هلذا فهي مباحات ال حيتاج فيها إىل إذن 

ول جابر بن زيد كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ومن أمجع ما قيل يف اآلية ق
حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي عن حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد يف قوله جل وعز 

كن ما سواه من ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم قال ليس يعين باملتاع اجلهاز ول
احلاجة إما منزل ينزله قوم من ليل أو هنار أو خربة يدخلها الرجل لقضاء حاجة أو دار ينظرإليها فهذا متاع وكل 

  منافع الدنيا متاع 



قال أبو جعفر وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة املسلمني وهو موافق للغة واملتاع يف كالم العرب املنفعة ومنه 
فاملعىن على قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها  ٤٩منه فمتعوهن األحزاب أمتع اهللا بك و

  متاع لكم من قضاء حاجة أو دخول رجل إىل دار يقلبها لشري أوإجارة 
  وما تقدم من قول العلماء سوى ابن زيد داخل يف هذا 

  باب يف ذكراآلية لثالثة من هذه السورة 
أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من  قال اهللا عز و جل يا

  اآلية  ٥٨قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء النور 
م من قال هي للعلماء يف هذه اآلية ست أقاويل منهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي ندب غري واجبة ومنه

يف النساء دون الرجال ومنهم من قال هي يف الرجال دون النساء ومنهم من قال كان العمل هبا واجبا ألن القوم مل 
  يكن هلم أغالق وال ستور فإن عاد األمر إىل ذلك كان العمل هبا واجبا 

ل ألن أمره حتم إال أن يقع دليل ومنهم من قال هي حمكمة واجبة على املسلمني أن يعملوا هبا كما أمر اهللا عز و ج
  على غريذلك 

فممن قال إهنا منسوخة سعيد بن املسيب كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال 
  بلغين عن داود عن سعيد بن املسيب يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم اآلية قال هي منسوخة 

  حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال احلريب و

  عن أيب بشر عن سعيد وهو ابن جبري يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم قال ال يعمل هبا اليوم 
قال أبو جعفر فهذا قول وروى أيوب عن أيب قالبة يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم وأشهدوا 

   ٢٨٢بايعتم ا لبقرة إذا ت
  قال إمنا أمر هبذا نظرا هلم 

وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبيد اللة قال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا 
  سفيان عن أيب حصني عن أيب عبدالرمحن يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم قال النساء عىن هبذا 

هذه ثالثة أقاويل هذا القول منها بني اخلطأ ألن الذين ال يكون للنساء يف كالم العرب وإمنا يكون للنساء الاليت أو ف
  الالئي 

وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حيىي بن ميان قال حدثنا سفيان 
وهذا القول  ٤م الذين ملكت أميانكم قال هي يف الرجال دون النساء عن ليث عن نافع عن ابن عمر ليستئذنك

الرابع يستحسنه أهل النظر ألن الذين يف كالم العرب للرجال وإن كان جيوز أن يدخل معهم النساء فإمنا يقع ذلك 
  بدليل والكالم على ظاهره غري أن يف إسناده ليث بن أيب سليم 

ن حيىي بن سليمان قال حدثنا عبدالرمحن بن زياد قال حدثنا الدراودي عن وقرى على أمحد بن حممد بن احلجاج ع
  عمرو بن أيب عمر وعن عكرمة أن رجاال من أهل العراق سألوا ابن 

عباس كيف يرى يف هذه اآلية يف كتاب اهللا عز و جل قوله عز و جل يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت 
ل ابن عباس إن اهللا رفيق حليم رحيم باملؤمنني حيب السترة عليهم وكان القوم ليست أميانكم ال يعمل هبا أحد فقا



هلم سور وال حجاب فرمبا دخل اخلادم أو الولد أو يتيمه وهو مع أهله يف حال مجاع فأمر اهللا عز و جل باالستئذان 
  يف هذه الثالث احلاالت 

دثنا ابراهيم قال حدثنا ابن الصباح قال حدثنا خالد بن قال أبو جعفر وحدثنا هبذا احلديث جعفر بن جماشع قال ح
خملد قال حدثنا سليمان بن بالل عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس حنوه وزاد فيه مث جاء اهللا جل ذكره باليسر 

  وبسط يف الرزق فاختذ الناس الستور واحلجاب فرأي الناس ذلك قد كفاهم من االستئذان الذي أمروا به 
اخلامس متنه حسن وليس فيه دليل على نسخ اآلية ولكن على أهنا كانت على حال مث زالت فإن كان وهذا القول 

  مثل تلك احلال فحكمها قائم كما كان 
والقول السادس أهنا حمكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم كما حدثنا حممد بن جعفر 

ال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبدامللك بن أيب سليمان عن عطاء عن ابن األنباري قال حدثنا عبداهللا بن حيىي ق
عباس قال ثالث آيات من القرآن قد ترك الناس العمل هبن قال عطاء حفظت اثنتني ونسيت واحدة يف قول اهللا عز 

جل أن يقول لآلخر أنا حىت خيتم اآلية ويف الر ٥٨و جل يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم النور 
  أكرم 

منك وليس أحد أكرم من أحد إال بالتقوى وهو قول اهللا عز و جل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
   ١٣وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبري احلجرات 

القاسم بن حممد وجابر بن زيد والشعيب كما قرىء على إبراهيم  قال أبو جعفر هذا القول بأن اآلية حمكمة هو قول
بن موسى اجلوزي عن يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أيب عاثشة عن الشعيب يا أيها 

الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم قال ليست مبنسوخة قلت إن الناس ال يعملون هبا قال اهللا عز و جل 
  املستعان 

  باب ذكر اآلية الرابعة من هذه السورة 
   ٦١قال اهللا جل وعز ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج األية 

للعلماء فيها ستة أقوال منهم من قال يف قوله جل وعز وال على أنفسكم إىل آخر اآلية أنه منسوخ ومنهم من قال 
فامتنع  ١٨٨قال اهللا جل وعز وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام البقرة يف اآلية أهنا ناسخة ملا 

  الناس من أن يأكلوا طعاما ألحد إذا دعاهم إليه حىت أنزل اهللا جل وعز وال على أنفسكم أن تأكلوأ اآلية 
  كل من هذه البيوت بغري إذن صاحبها واختلف الذين قالوا هذا على أربعة أقوال فمنهم من قال فأبيح للرجل أن يأ

  ومنهم من قال أبيح له إذا أذن له 
  ومنهم من قال كان األعمى واألعرج واملريض ال يأكلون مع الناس لئأل يكره الناس ذلك فأزيل هذا 

  ومنهم من قال كان اإلنسان يتوقى أن يأكل مع األعمى ألنه يقصر يف األكل وكذا األعرج واملريض فاذيل ذلك 
  والقول السادس أن اآلية حمكمة 

فممن قال القول األول أهنا منسوخة من قوله عز و جل وال على أنفسكم إىل آخر اآلية عبدالرمحن بن زيد وقال 
هذا شيء قد انقطع كانوا يف أول اإلسالم ليست على أبواهبم أغالق فكانت الستور مرخاة فرمبا جاء الرجل فدخل 

حد فسوغه اهللا أن ياكل مث صارت األغالق على البيوت فال حيل ألحد أن يفتحها البيت وهو جائع وليس فيه أ



  فذهب هذا وانقطع 
قال أبو جعفر ومما يدل على حظر هذا ما حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال حدثنا مالك عن 

ذنه أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا ظ قال ال حيتلنب أحدكم ماشية أخيه إال بإ
  فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم فال حيلنب أحدكم ماشية أخيه إال بإذنه 

  قال أبو جعفر فكان يف هذا احلديث حظر رسول اهللا هذا 
 قال حدثين معاوية بن صاحل والقول بأهنا ناسخة قول مجاعة كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل

  عن علي بن أيب 

فقال  ٢٩طلحة عن ابن عباس قال ملا أنزل اهللا تعاىل يا أيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النساء 
نا أن املسلمون إن اهللا عز و جل قد هنانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وإن الطعام من أفضل األموال فال حيل ألحد م
يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل اهللا عز و جل بعد ذلك ليس على األعمى حرج وال على األعرج 

قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته والذي رخص  ٦١حرج وال على املريض حرج إىل أو ما ملكتم مفاحته النور 
  اهللا جل ثناؤه له أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللنب 

يد إىل أن هذا إمنا هو بعد اإلذن ألن الناس توقفوا أن يأكلوا ألحد شيئا اذا مل يكن ذلك على سبيل فذهب أبو عب
  التجارة أو عوض وان أذن هلم صاحب الطعام فأباح اهللا تعاىل إذا أذن فيه صاحبه 
  وتأويله غريه على اإلذن فيه وإن مل يطلق ذلك صاحبه إذا علم أنه ليس ممن مينعه 

حة هذا القول أنه ليس يف اآلية ذكر اإلذن وإمنا قال تعاىل أن تأكلوا من بيوتكم ألن منزل الرجل واستدل على ص
  قد يكون فيه ما ليس له وما يكون ألهله أو بيوت ءاباءكم إىل آخر اآلية 

  ومل يذكر االبن فيها فتأول هذا بعض العلماء على أن منزل ابنه ومنزله واحد فلذلك مل يذكره 

هم فقال هذا حتكم على كتاب اهللا عز و جل بل األوىل يف الظاهر أن يكون االبن خمالفا هلؤالء وليس وعارضه بعض
االحتجاج مبا روى عن النيب أنت ومالك ألبيك بقوي لوها هذا احلديث وأنه لو صح مل يكن فيه حجة اذ قد جيوز 

  ألبيك ومالك مبتدأ أي و مالك لك أن يكون النيب علم أن مال ذلك املخاطب ألبيه وقد قيل إن معناه أنت 
  والقاطع هلذا التوارث بني األب واالبن 

وممن قال ان اآلية ناسخة ملا كان حمظورا عليهم من األكل مع األعمى ومن ذكر معه مقسم كما روى سفيان عن 
  قيس بن مسلم عن مقسم قال كانوا يتقون أن يأكلوا مع األعمى واألعرج واملريض حىت 

  اآلية  ٦١يس على األعمى حرج وال على األعرج حرج النور أنزل اهللا ل
قال أبو جعفر وهذا القول غلط ألن اآلية ليس على األعمى حرج فكيف يكون هذا ناسخا للحظر عليهم األكل 
معه ولو كان هذا كان يكون ليس لألكل مع األعمى حرج على أن بعض النحويني قد احتال هلذا القول فقال قد 

  عىن يف ويف مبعىن على فيكون التقديرعلى هذا ليس يف األعمى حرج تكون على مب
  وهذا القول بعيد ال ينبغي أن حيمل عليه كتاب اهللا عز و جل إال حبجة قاطعة 

وأما قول من قال كان األعمى ال يأكل مع البصري وكذا األعرج واملريض لئال يلحقه منه أذى فيقول جيوز ولكن 
  أهل التأويل على غريه 



القول السادس أن اآلية حمكمة وأهنا نزلت يف شيء بعينه قول مجاعة من أهل العلم ممن يقتدي بقوهلم منهم سعيد و
بن املسيب وعبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود يف مجاعة من أهل العلم كما حدثنا علي بن احلسني قال حدثنا 

ن الزهري عن سعيد بن املسيب يف هذه اآلية ال جناح احلسن بن حممد قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبو أويس ع
اآلية نزلت يف أناس كانوا إذا خرجوا مع رسول اهللا وضعوا مفاتح بيوهتم  ٦١عليكم أن تأكلوا من بيوتكن النور 

عند أهل العلة ممن يتخلف عن رسول اهللا عند األعمى واألعرج واملريض وعند أقارهبم فكانوا يأذنون هلم أن يأكلوا 
  ا يف بيوهتم إذا احتاجوا إىل ذلك مم

وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون خنشى أال تكون أنفسهم بذلك طيبة فأنزل اهللا عز و جل يف ذلك هذه اآلية 
  فأحله هلم 

ا يف فقال عبيداهللا بن عبداهللا إن الناس كانوا إذا خرجوا إىل الغزو دفعوا مفاحتهم إىل الزمين وأحلوا هلم أن يأكلوا مم
بيوهتم فكانوا ال يفعلون ذلك ويتقون ويقولون إمنا أطلقوا لنا هذا عن غري طيب نفس فأنزل اهللا تعاىل ليس على 

  األعمى حرج 
حدثنا أمحد بن جعفر السمان األنباري باألنبار قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن 

املسلمون يوعبون يف النفري مع رسول اهللا فكانوا يدفعون مفاحتهم إىل عروة عن عاثشة رضي اهللا عنها قالت كان 
ضمناهم ويقولون إن احتجتم فكلوا فيقولون إمناأحلوه لنا عن غري طيب نفس فأنزل اهللا عز و جل ليس عليكم 

  اآلية  ٦١جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم النور 
يف املغازي يقال أوعب بنو فالن لبين فالن إذا جاءوا بأمجعهم ويقال  قال أبو جعفر يوعبون أي خيرجون بأمجعهم

  بيت وعيب اذا كان 

  واسعا يستوعب كل ما جعل فيه والضمىن هم الزمىن واحدهم ضمن مثل زمن 
قال أبو جعفر وهذا القول من أجل ما روي يف اآلية ملا فيه عن الصحابة والتابعني من التوقيف أن اآلية نزلت يف 

بعينه فيكون التقدير على هذا ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وال شيء 
  عليكم أن تأكلوا فإن تأكلوا خرب ليس ويكون هذا بعد اإلذن 

  وقال ابن زيد املعىن ليس على األعمى حرج يف الغزو وإذا كان املعىن على هذا فليست أن خرب ليس 
  من بيوت أنفسكم كذا ظاهره وقد تاؤل ذلك بعض أهل العلم على أنه بغري إذن كما ذكرنا  فاما من بيوتكم فمعناه

  وروى معمر عن قتادة ال بأس أن تأكل من بيت صديقك وإن مل يأذن لك 
وبتأول هذا على أنه إمنا يكون مباحا إذا علمت أنه ال مينعك وكان صديقك على احلقيقة إال أن األحاديث اليت 

  اإلذن واهللا اعلم  ذكرناها على

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الفرقان 

  حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة الفرقان نزلت مبكة فهي مكية 
   ٦٣قال أبو جعفر قال اهللا تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما الفرقان 

هذا قبل أن يؤمر املسلمون حبرب املشركني وليس سالما من التسليم إمنا من العلماء من قال هذا منسوخ وإمنا كان 



هو من التسلم تقول العرب سالما أي تسلما منك وهو منصوب على أحد أمرين جيوز أن يكون منصوبا بقالوا 
  وجيوزأن يكون مصدرا وهذا قول سيبويه وكالمه يدل على أن اآلية عنده منسوخة 

  يبويه كالما يف معىن الناسخ واملنسوخ إال قال أبو جعفر وال نعلم لس

يف هذه اآلية قال سيبويه وزعم أبو اخلطاب أن مثله مثل قولك احلمد هللا مما ينتصب على املصدر قولك للرجل 
  سالما تريد تسلما منك كماقلت براءة منك أي ال ألتبس بشيء من أمرك 

ما فسأله ففسر له معىن براءة منك قال وزعم أن هذه قال وزعم أن أبا ربيعة كان يقول إذا لقيت فالنا فقل سال
اآلية وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما مبنزلة ذلك ألن األية فيما زعم مكية ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن يسلموا 

  على املشركني ولكنه على قوله ال خري بيننا وال شر 
ذا وأساء العبارة ألنه ال معىن لقوله ومل يؤمر املسلمون قال أبو جعفر وزعم حممد بن يزيد أن سيبويه أخطأ يف ه

يومئذ أن يسلموا على املشركني وامنا كان ينبغي أن يقول ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن حياربوا املشركني مث أمروا 
  حبرهبم 

منسوخة ألن قال أبو جعفر كالم حممد بن يزيد يدل على أن اآلية أيضا عنده منسوخة وإمنا جاء فيها أن تكون 
معناها معىن األمر أي إذا خاطبكم اجلاهلون فقولوا سالما فعلى هذا يكون النسخ فيها فأما كالم سيبويه فيحتمل أن 

  يكون معناه مل يؤمر املسلمون يومئذ أن يسلموا على 

  املشركني ولكنهم أمروا أن يتسلموا منهم ويتربءوا مث نسخ ذلك باألمر باحلرب 
 ٧٠إىل قوله تعاىل إال من تاب الفرقان  ٦٨و جل والذين ال يدعون مع اهللا إالها أخر الفرقان  وقد ذكرنا قوله عز

يف سورة  ٩٣وقول من قال هو منسوخ بقوله عز و جل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه و جهنم خالدا فيها النساء 
  النساء 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الشعراء 

وت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة الشعراء نزلت مبكة فهي مكية سوى مخس آيات حدثنا أبو جعفر حدثنا مي
من آخرها نزلنا باملدينة يف ثالثة نفر من األنصار وهم شعراء رسول اهللا حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبداهللا 

وأهنم يقولون ماال يفعلون بن رواحة وهو قوله عز و جل والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون 
استثىن هؤالء الثالثة من مجلة الشعراء  ٢٢٧٢٢٤إال الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا الشعراء 

  إىل آخرالسورة 

  قال أبو جعفر قد أدخل هذه اآليات بعض الناس يف الناسخ واملنسوخ 
قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك عن  حدثنا أبو احلسن عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام

ابن عباس والشعراء يتبعهم الغاوون قال نسختها اآلية اليت بعدها يعين إال الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات قال 
وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن ابن عباس والشعراء يتبعهم 

قال هم الكفار بتبعهم ضالل اجلن واإلنس قال مث قال أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون يقول يف كل لغو الغاوون 
خيوضون وأهنم يقولون مااليفعلون يقول أكثرقوهلم يكذبون قال مث استثىن املؤمنني منهم فقال إال الذين الذين ءامنوا 



ن بعد ما ظلموا ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا يف كالمهم وانتصروا م
  به املؤمنني 

  قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل يف اآلية ويزيده بيانا قوله 

  للكفار يدل على صحته االستثناء الذي بعده وقوله ضالل اجلن واإلنس يدل على صحته أن الكالم عام 
  الرواة وقد روى عكرمة عن ابن عباس يتبعهم الغاوون قال 

  واألول أوىل لعموم الظاهر 
أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون كما قال وهو متثيل أي يف كل وجه من الباطل يفتنون فيمدحون بالباطل والتزيد 

  وكذا يهجون بالكذب والزور 
  وقوله أكثر قوهلم يكذبون تصحيحه يف النحو أكثر قوهلم الكذب ودل يكذبون على الكذب 

املؤمنني منهم قول صحيح يف العربية هذا الذي تسميه العرب استثناء ال نسخا تقول جاءين القوم وقوله مث استثىن 
  إال عمرا ال يقال هذا نسخ واالستثناء عند سيبويه مبنزلة التوكيد ألنك بينت به كما تبني بالتوكيد 

 عز و جل يف شعرهم واألول وقوله وذكروا اهللا كثريا يف كالمهم قول حسن لعموم اللفظ وغريه تقول ذكروا اهللا
  أوىل لغمومه وانتصروا من بعد ما ظلموا كما قال أي انتصروا من الكفار الذين ظلموا املؤمنني هبجائهم إياهم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة النمل والقصص والعنكبوت والروم 

  حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة 

ل أبو جعفر مل جند فيهن إال موضعني أحدمها يف سورة القصص وهو قوله تعاىل وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه قا
   ٥٥وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني القصص 

  للعلماء فيه أربعة أقوال 
  منهم من قال هي منسوخة بالنهي يف السالم على الكفار 

  ل هي منسوخة باألمر بالقتال ومنهم من قا
  ومنهم من تأوهلا فأباح السالم على الكفار 

  والقول الرابع أن هذا قول مجيل وخماطبة حسنة وليس من جهة السالم وال نسخ فيه 
  قال أبوجعفر فالقول األول حيتج قائله مبا صح عن رسول اهللا يف الكفار ال تبدؤوهم بالسالم قال ففي هذا نسخ 

فر وهذا القول وإن كان قد صح عن رسول اهللا ال تبدؤهم بالسالم فهو غلط ألن اآلية ليست من هذا قال أبو جع
  يف شيء وامنا هي من املتاركة كما يقول الرجل للرجل دعين بسالم تستعمله العرب للمتاركة 

  والقول الثاين أهنا منسوخة باألمر بالقتال قول مجاعة من العلماء 
  ا ذلك يف قوله عز و جل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما قال أبو جعفر وقد بين

والقول الثالث قول من أباح السالم على الكفار غلط ألن هذه اآلية ليست من السالم يف شيء فإمنا هي من التسلم 
ى من واملتاركة وحظر السالم على الكفار واجب بكتاب اهللا عز و جل وسنة رسول اهللا قال اهللا تعاىل والسالم عل

  وكذا كتب رسول اهللا إىل قيصر والسالم على من اتبع اهلدى  ٤٧اتبع اهلدى طه 



والقول الرابع أهنا خماطبة حسنة قول حسن قال ابن زيد هؤالء قوم من أهل الكتاب أسلموا فكانوا ميرون على قوم 
   من أهل الكتاب يقرءون شيئا قد بدلوه من التوراة قد وقفوهم على ذلك فيعرضون عنهم

  قال جماهد أسلم قوم من أهل الكتاب فكان املشركون يؤذوهنم 

  وكانوا يصفحون عنهم ويقولون سالم عليكم 
  قال أبو جعفر أصل اللغو يف اللغة الباطل وما جيب أن يلغى ويطرح ومعىن وأعرضوا عنه مل يصغوا إليه ومل يستمعوا 

أي قد رضينا بأعمالنا ألنفسنا  ٥٥لكم القصص ويدلك على صحة قول جماهد أن بعده لنا أعمالنا ولكم أعما
ورضيتم بأعمالكم ألنفسكم سالم عليكم أي أمنة لكم منا أنا ال حناوركم وال نسابكم ال نبتغي اجلاهلني ال نطلب 

  عمل أهل اجلهل 
وا منهم واملوضع االخر يف سورة العنكبوت قوله تعاىل وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلم

   ٤٦العنكبوت 
فيه ثالثة أقوال من العلماء من قال هو منسوخ ومنهم من قال هو حمكم يراد به من آمن منهم ومنهم من قال هو 

  حمكم يراد به ذوو العهد منهم 
فمن قال هو منسوخ احتج بأن اآلية مكية فنسخ هذا األمر بالقتال كما حدثنا حممد بن جعفر األنباري قال حدثين 

بن هارون قال حدثنا حسني قال حدثنا شيبان عن قتادة يف قوله تعاىل وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي  موسى
   ٢٩أحسن إال الذين ظلموا منهم قال نسختها قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم األخر التوبة 

ا لعلهم حيدثون بالشيء فيكون كما قالوا إال والقول الثاين قول ابن زيد قال ال جيادل املؤمنون منهم إذا أسلمو
  الذين ظلموا منهم من أقام على الكفر جيادل ويقال له الشر 

  والقول الثالث قول جماهد وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم من قاتل مل يعط اجلزية 
  قال أبوجعفر فمن قال هي منسوخة احتج بأهنا مكية 

ول جماهد حسن ألن أحكام اهللا عز و جل ال ينبغي أن يقال فيها إهنا منسوخة إال خبرب يقطع العذرأو حجة من وق
  معقول 

فيكون املعىن وال جتادلوا أهل الكتاب إال بالقول اجلميل أي بالدعاء إىل اهللا عز و جل والتنبيه على حججه وإذا 
  وهم وال تكذبوهم فهذا الذي هوأحسن حدثوكم حبديث حيتمل أن يكون كما قالوا فال تصدق

  ويدل على صحته أنه قرىء على أمحد بن شعيب عن حممد بن 

املثىن عن عثمان وهو ابن عمر قال حدثنا علي وهو ابن املبارك قال حدثنا حيىي وهو ابن أيب كثري عن أيب سلمة عن 
بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول اهللا ال أيب هريرة قال كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية ويفسروهنا 

تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإالهنا وإالهكم واحد وحنن له 
  مسلمون 

قال أبو جعفر ويكون الذين ظلموا كما قال جماهد أهل احلرب وإن كان الكفار كلهم ظاملني ألنفسهم وامنا التقدير 
ا إال الذين ظلموا منهم أهل اإلميان وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من التوراة واإلجنيل ههن



والزبور وإالهنا وإالهكم واحد أي معبودنا واحد ال ما اختذمتوه إهلا وحنن له مسلمون أي خاضعون متذللون ملا 
  أمرنا به وهنانا عنه 

  بسم الرمحن الرحيم 
  مان وآمل السجدة سورة لق

حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال سورة لقمان نزلت مبكة فهي مكية سوى ثالث آيات 
منها نزلن باملدينة وذلك أنه ملا هاجر رسول اهللا إىل املدينة أتته أحبار اليهود فقالوا يا حممد بلغنا أنك تقول وما 

أفعنيتنا أم غنيت غرينا فقال رسول اهللا عنيت اجلميع فقال له اليهود يا حممد  ١٨٥اء أوتيتم من العلم إال قليال إلسر
أوما تعلم أن اهللا عز و جل أنزل التوراة على موسى وخلفها موسى فينا ومعنا فقال النيب لليهود التوراة وما فيها من 

ت وهن قوله ولو أمنا يف األرض من شجرة أنباء قليل يف علم اهللا عز و جل فأنزل اهللا عز و جل باملدينة ثالث آيا
  إىل متام الثالث آيا ت  ٢٧أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا لقمان 

قال وسورة آمل السجدة نزلت مبكة وهي مكية سوى ثالث آيات منها نزلن باملدينة يف رجلني من قريش شجر 
  بينهما كالم فقال أحدمها 

ب منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد للكتيبة فقال له اآلخر اسكت فإنك فاسق فأنزل اهللا تعاىل أفمن لآلخر أنا أذر
  ا إىل متام الثالث آيات  ٨كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون السجدة 

   ٣٠قال أبو جعفر يف سورة آمل السجدة موضع واحد قال جل وعز فأعرض عنهم وانتظر إهنم منتظرون السجدة 
نا أبو جعفر قال حدثنا أبو احلسن عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدث

  حدثنا جويرب عن 

الضحاك عن ابن عباس فأعرض عنهم قال عن مشركي قريش مبكة وانتظر إهنم منتظرون قال نسختها آية السيف 
  وهم اآلية يف براءة لقوله عز و جل فاقتلوا املشركني حيث وجدمت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة األحزاب 

  حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال وسورة األحزاب نزلت باملدينة فهي مدنية 

  باب ذكر اآلية األوىل من هذه السورة 
يف الدين ومواليكم األحزاب ه قال اهللا تعاىل ادعوهم ألباءهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا ءاباءهم فإخوانكم 

كان هذا ناسخا ملا كانوا عليه من التبين وكان رسول اهللا قد تبىن زيد بن حارثة فنسخ التبين وأمر أن يدعوا من 
دعوا إىل أبيه املعروف فإن مل يكن له أب معروف نسبه إىل والئه املعروف فإن مل يكن له والء معروف قال بأخي 

   ١٠عز و جل إمنا املؤمنون اخوة احلجرات  يعين يف الدين قال اهللا
وهذا من نسخ السنة بالقرآن كما حدثنا علي بن احلسني قال حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا حجاج بن حممد 

عن ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة أن سامل بن عبداهللا حدثه عن عبداهللا بن عمر عن زيد بن حارثة قال ما كنا 



  ن حممد حىت نزلت ادعوهم ألباءهم ندعوه إال زيد ب
 ٦قال أبو جعفر وقد ذكرنا وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني واملهاجرين األحزاب 

وكذا يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 
   ٤٩فمتعوهن األحزاب 

  باب ذكر األية الثانية من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إال ما ملكت ميينك 

  األحزاب 
للعلماء يف هذه اآلية مثانية أقوال منهم من قال هي منسوخة بالسنة ومنهم من قال هي منسوخة بآية أخرى وكان 

ظر عليه التزوج بعد من كان عنده مث أطلقه له وأباحه بقوله تعاىل ترجى من تشاء منهن وتئوي إليك من اهللا قد ح
   ٥١تشاء األحزاب 

ومن العلماء من قال اآلية حمكمة ومل يكن له صلى اهللا عليه و سلم أن يتزوج سوى من كان عنده ثوابا من اهللا عز 
  لدار اآلخرة و جل هلن حني اخترن اهللا عز و جل ورسوله وا

  ومنهم من قال هي حمكمة ولكن ملا حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوج غريهن 
  ومنهم من قال املعىن ال حيل لك النساء من بعد هذه القصة يعين إنا أحللنا لك أزواجك الاليت ءاتيت أجورهن اآلية 

  ج بيهودية وال نصرانية ومنهم من قال ال حيل لك النساء بعد املسلمات وال تتزو
  ومنهم من قال املعىن ال تبدل واحدة من أزواجك بيهودية وال نصرانية 

والقول الثامن أن النيب ملا قال اهللا عز و جل ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا 
حمظور كماكان لألنبياء قبله صلى اهللا عليه و كان له أن يتزوج من النساء من شاء بنري عدد  ٣٨من قبل األحزاب 

  سلم وعليهم أمجعني 
فالقول األول أن اآلية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة رضي اهللا عنها كما قرىء على علي بن سعيد بن 
 بشري عن أيب كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما مات رسول اهللا

حىت أحل له النساء فدل هذا احلديث على أن عاثشة رضي اهللا عنها قد كان عندها أنه حظر عليه التزوج مث أطلق 
  له وأبيح وكان هذا على قول من أجاز أن ينسخ القرآن بالسنة 

سليمان والقول الثاين عن مجاعة من جلة الصحابة والتابعني كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا جعفر بن 
  قال حدثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثنا عمر بن أيب بكر املوصلي قال 

حدثنا املغرية بن عبدالرمحن عن أيب النضر موىل عمر بن عبيداهللا عن عبداهللا بن وهب بن زمعة عن أم سلمة قالت مل 
اهللا تعاىل ترجى من تشآء  ميت رسول اهللا حىت أحل اهللا له أن يتزوج من النساء من شاء إال ذات حمرم وذلك قول

   ٥١منهن وتئوي إليك من تشاء األحزاب 
  وهذا واهللا أعلم أوىل ما قيل يف اآلية وهو قول عائشة رضي اهللا عنها واحد يف النسخ 

  وقد جيوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن 
  وهو مع هذا قول علي بن أيب طالب وابن عباس وعلي بن احلسني والضحاك 



قد عارض بعض فقهاء الكوفيني فقال حمال أن تنسخ هذه اآلية يعين ترجى من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء و
وهي قبلها يف املصحف الذي أمجع املسلمون عليه وقول من قال  ٥٢األحزاب ال حيل لك النساء من بعد االحزاب 

  نسخت بالسنة ألنه مذهب بعض الكوفيني 

ضة ال تلزم وقائلها غالط ألن القرآن مبنزلة سورة واحدة كما صح عن ابن عباس أنزل قال أبو جعفر وهذه املعار
القرآن مجلة واحدة إىل االسماء الدنيا يف شهر رمضان ويبني لك أن اعتراض هذا ال يلزم قوله عز و جل والذين 

نسوخة على قول أهل م ٢٤٠يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج البقرة 
التأويل ال نعلم بينهم خالفا باآلية اليت قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 

   ٢٣٤وعشرا البقرة 
والقول الثالث أن املعىن أنه صلى اهللا عليه و سلم حظر عليه أن يتزوج على نسائه ألهنن اخترن اهللا ورسوله والدار 

  عوضن هذا قول احلسن وابن سريين وأيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام اآلخرة ف
  قال أبو جعفر وهذا القول جيوزأن يكون هكذا مث نسخ 

فإن قال كيف جيوز أن ينسخ ما كان ثوابا قيل جيوز أن ينسخ ما كان ثوابا مبا هو أعظم منه يف الثواب فيكون هذا 
ة فهذا أعظم خطرا وأجل مقدارا كما قال حذيفة المرأته ال تزوجي بعدي فان نسخ وعوض منه أهنن أزواجه يف اجلن

  آخر أزواج املرأة زوجها يف اجلنة 

  وكذلك حظر على نساء النيب أن يتزوجن بعده 
  والقول الرابع أنه ملا حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غريهن قول أيب أمامة بن سهل بن حنيف 

س أن املعىن ال حيل لك النساء من بعد هذه قول ابن أيب رزين وهو يروي عن أيب بن كعب وهو اختيار والقول اخلام
  حممد بن جرير 

والقول السادس أن املعىن ال حتل لك النساء من بعد املسلمات قول جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة قال جماهد لئال 
  ره من بعد املسلمات ومل جير للمسلمات ذكر تكون كافرة أما للمؤمنني وهذا القول يبعد ألنه يقد

والقول السابع أنه حرم عليه أن يبدل بعض نسائه بيهودية أو نصرانية أبعد من ذلك ألن نص القرآن وال أن تبدل 
وليس يف القرآن وال أن تبادل وحكى ابن زيد عن العرب أهنا كانت تبادل بأزواجها  ٥٢هبن أزواج االحزاب 
  يت وأعطين زوجتك قال أبو جعفر وهذا غري معروف عند الناقلني ألفعال العرب يقول أحدهم خذ زوج

والقول الثامن أن النيب كان له حالل أن يتزوج من شاء من النساء مث نسخ ذلك قول حممد بن كعب القرظي قال 
وكان لداود مائة  وكذا كانت األنبياء قبله تزوج سليمان سبعمائة امرأة حرة وكان له ثالمثائة مملوكة فذلك ألف

  امرأة منهن أم سليمان امرأة أوريا بن حنان 

قال عمر بن غفرة ملا قالت اليهود ما حملمد شغل إال التزوج فحسدوه على ذلك فأنزل اهللا عز و جل أم حيسدون 
كان  ٥٤ء الناس على ما ءاتاهم اهللا من فضله فقد ءاتينا ءال إبراهيم الكتاب واحلكمة وءاتيناهم ملكا عظيما النسا

  لسليمان صلى اهللا عليه و سلم ألف امرأة منها سبعمائة حرة وكان لداود مائة امرأة 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة سبأ وفاطر ويس والصافات 

حدثناأبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة ومل جيد فيهن إال آية واحدة يف والصافات 
  إىل متام القصة  ١٠٢فلما بلغ معه السعي قال يابين إين أرى يف املنام أين أذحبك الصافات قال جل ثناؤه 

للعلماء يف هذه اآلية ثالثة أقوال منهم من قال هي منسوخة واحتج بقوله عز و جل قال يا أبت افعل ما تؤمر 
أن يعمل به واحتج بأن رسول وأن بعده وفديناه بذبح عظيم وأجاز قائل هذا أن ينسخ الشيء قبل  ١٠٢الصافات 

اهللا فرضت عليه مخسون صالة مث نقلت إىل مخس واحتج بقوله تعاىل يا أيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
  وأن بعده فإذ مل  ١٣بني يدي جنواكم صدقة اجملادلة 

  اآلية وبقوله تعاىل اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا  ١٢تفعلوا اجملادلة 
  واحتج بقول الشافعي إن اهللا عز و جل إذا فرض شيئا استعمل عباده منه مبا أحب مث نقلهم اذا شاء 

قال أبو جعفر فهذا قول والقول الثاين أن هذا مما ال جيوز فيه نسخ ألنه أمر بشيء ليس مبمتد وال جيوز النسخ يف 
هذا بدآء وال جيوز أن يكون هذا من صفات اهللا مثل هذا ومثل هذا لو قال قائل لرجل قم مث قال له ال تقم لكان 

  تعاىل أن يقال اذبح مث يقال ال تذبح فهذا عظيم من القول اليقع فيه ناسخ وال منسوخ 
  وقال قائل هذا الذبح يف اللغة القطع وقد فعل ذلك إبراهيم 

ه وقد فعل ما يتهيأ له وليس منعه والقول الثالث أن هذا أيضا ال يكون فيه نسخ وإمنا أمر إبراهيم بالذبح والذبح فعل
  من ذلك مبنسوب إليه أنه مل يفعل ما أمر به وهذا قول صحيح حسن عليه أهل التأويل 

قال جماهد ملا أمر اهللا تعاىل إبراهيم بذبح ابنه إسحاق عليه السالم قال له يا أبت خذ بناصييت واجلس بني كتفي فال 
لسكني على حلقه ويف بعض األخبار فلما أمر السكني على حلقه أوذيك اذ وجدت حر السكني فلما وضع ايل ا

  انقلبت فقال له ما لك يابه قال انقلبت 

  قال فاطعن هبا طعنا قال ففعل فانثنت فعلم اهللا عز و جل منه الصدق ففداه بذبح عظيم 
اديناه أن يا إبراهيم قد قال أبو جعفر فقد فعل إبراهيم عليه السالم ما أمر به والدليل على هذا قوله عز و جل ون

  وهذا مما جيب أن يقف عليه املسلمون لئال ينسب إىل اهللا عزوجل البداء  ١٠٥صدقت الرؤيا الصافات 
ألنه جهل معناه ومل  ١٠٧وإمنا أشكل على قائل ذلك القول األول قوله عز و جل وفديناه بذبح عظيم الصافات 

وإبراهيم عليه السالم قد فعل ما أمر به فأما القول الثاين فلو صح عن  يدر من املفدي على احلقيقة وامنا املفدي ابنه
  أهل التأويل ملا امتنع القول به 

والقول األول عظيم من القول واحتجاج صاحبه حبديث النيب أنه أمر أن يأمر أمته خبمسني صالة مث نقل ذلك إىل 
لعلماء قال نسخ الشيء من قبل أن ينزل من السماء مخس ال حجة له فيه ألنه ليس فيه نسخ وال نعلم أن أحدا من ا

  إىل األرض إال القاساين فإنه خرج عن قول اجلماعة ليصح له قوله إن البيان ال يتأخر 
  وإمنا أمر النيب أن يأمر أمته خبمسني صالة فمن قبل أن يأمرهم راجع 

  فيه فينقص منه أو يزال وال يقال هلذا نسخ وامنا مثل هذا أن يأمر اهللا عز و جل جربيل عليه السالم بشيء فرياجع 
  وأما االحتجاج بقوله عز و جل األن خفف عنكم فمن أين لقائل هذا أن اآلية األوىل مل يعمل هبا 



  وأما احتجاجه بقوله عز و جل فإذ مل تفعلوا فمن أين له أيضا أن اآلية األوىل مل يعمل هبا 
  م بن إسحاق قال وقد حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهي

حدثنا أبو نعيم عن موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل يا أيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسرل فقدموا بني يدي 
  جنواكم صدقة قال أول من عمل هبا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مث نسخت 
  حد وقد قال اهللا عز و جل علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم وإمنا فعل هذا وا

واحتجاجه بقول الشافعي ال معىن له ألن قول الشافعي إذا فرض اهللا شيئا استعمل عباده مبا أحب منه ال دليل فيه 
على أن الشيء ينسخ قبل أن يستعمل بل لو قال قائل بل فيه دليل على أن الشيء ال ينسخ حىت يستعمل أو 

  يستعمل بعضه لكان أوىل بالصواب 
ينسخ قبل أن يستعمل أن احتجاج العلماء يف النسخ أن معناه إذا قلت افعل كذا وكذا  والدليل على أن الشيء ال

  يف معناه إىل وقت كذا أو بشرط كذا فاذا نسخ فامنا أظهر ذلك الذي كان مضمرا 

فاذا قيل صلوا اىل بيت املقدس فمعناه إىل أن أزيل ذلك أو إىل وقت كذا أو على أين أزيل ذلك وقت كذا وقد علم 
   عز و جل حقيقة ذلك وال جيوز أن يقال صل الظهر بعد الزوال على أين أزيلها عنك مع الزوال اهللا

قال أبو جعفر وهذا بني وأقوال العلماء أن البيان جيوز أن يتأخر فخالفهم قائل هذا وجعله نسخا ولو جاز أن يقال 
وا بقرة مث بني ما هي فال يقول أحد من األمة هلذا نسخ جلاز أن يقال يف قول اهللا عز و جل إن اهللا يأمركم أن تذحب

  إن هذا نسخ 
  واحتجاجه بقول الشافعي خمالف فيه ألن أصحاب الشافعي احلذاق ال نعلم بينهم خالفا أن البيان يتأخر 

على أن  وممن احتج منهم لتأخره ابن سريج لقول اهللا تعاىل فإذا قرأناه فاتبع قرءانه مث إن علينا بيانه ومث يف اللغة تدل
  الثاين بعد األول 

  قال أبو جعفر والدليل على أن البيان خالف النسخ أن البيان يكون يف األخبار والنسخ ال يكون يف األخبار 
وأيضا فإن البيان يكون معه دليل يدل على اخلصوص إذا كان اللفظ عاما أو كان خاصا يراد به العام كما قال جل 

  فلما قال إالالذين ءامنوا دل على أن اإلنسان مبعىن ثناؤه إن أيف اإلنسان لفي خسر 

  الناس وقال جل وعز وامللك على أرجاءها علم أن امللك ميعىن املالئكة 
  فهكذا اخلصوص والعموم وهكذا التخصيص يف االستثناء ال يسمى نسخا 

  وهذا الباب من اللغة حيتاج إليه كل من نظر يف العلم وباهللا التوفيق 

  محن الرحيم باب سورة ص والزمر بسم اهللا الر
حدثناأبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنما نزلتا مبكة سوى ثالث آيات منها نزلن باملدينة يف 

وحشي قاتل محزة رضي اهللا عنه فإنه أسلم فدخل املدينة فكان يثقل على رسول اهللا النظر إليه حىت ساء ظن وحشي 
جل مل يقبل إسالمه فأنزل اهللا تعاىل باملدينة ثالث آيات وهي قوله عزوجل قل يا عبادي  وخاف أن يكون اهللا عز و

  الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إىل متام ا لثالث آيات 
قال أبو جعفر يف ص ثالث مواضع مما يصلح يف هذا الكتاب فاملوضع األول قوله تعاىل اصرب على ما يقولون مث أمر 

  عد ذلك باملدينة بالقتال ب



وقد جيوزأن يكون هذا غري منسوخ ويكون هذا تأديبا من اهللا عز و جل له وأمرا منه بالصرب على أذاهم ألن التقدير 
  اصرب على ما يقولون مما يؤذونك به 

ساب ألهنم والدليل على هذا أن قبله ذكر ما قد آذوه به قال اهللا عزوجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احل
  قالوا هذا استهزاء وإنكار ملا جاء به 

كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن 
  عباس وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قال العذاب 

مد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء وقال قتادة نصيبا من العذاب قال ذلك أبو جهل اللهم إن كان ما جاء به حم
  أو ائتنا بعذاب أليم 

  وقال السدي قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم أرنا منازلنا من اجلنة نتبعك 
  قال إمساعيل بن أيب خالد عجل لنا قطنا أي رزقنا 

ن عن أيب املقدام عن وقرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال وحدثنا وكيع قال حدثنا سفيا
  سعيد بن جبري 

  وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قال نصيبنا من اآلخرة 
قال أبو حعفر وهذا من أحسن ما روي فيه وأصل القظ يف كالم العرب الكتاب باجلائزة فهو النصيب وهو مشتق 

  من قولك قط أي حسب أي يكفيك وجيوزأن يكون مشتقا من قططت أي قطعت 
د ذكرنا قول أهل التأويل فيه وأهل اللغة يف اشتقاته إال شيئا حكاه العتيب أهنم ملا أنزل اهللا عز و قال أبو جعفر وق

جل فأما من أوتى كتابه بيمينه اآلية قالوا ربنا عجل لنا كتبنا حىت ننظر أيقع يف أمياننا أم يف مشائلنا استهزاء فأنزل اهللا 
  عز و جل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 

عفر وهذا القول أصله عن الكليب وكثري مما يعتمد عليه العتيب والفداء وأهل الدين من أصحاب احلديث قال أبو ج
  حيظرون ذكر شيء عن الكليب وال سيما يف كتاب اهللا عزوجل 

واملوضع اآلخر قوله عز و جل فطفق مسحا بالسوق واألعناق فمن العلماء من قال أبيح هذا مث نسخ وحظر علينا 
  قطع أسواقها وأعناقها فعوضه اهللا مكاهنا خريا منها وسخر له الريح قال احلسن 

وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس قال طفق ميسح أعناقها وعراقيبها وهذا أوىل التأويلني 
بالنظر إليها ففرط يف ألنه ال جيوز أن ينسب إىل نيب من األنبياء أنه عاقب خيال وال سيما بغري جناية منها إمنا شغل 

  صالة فالذنب هلا يف ذلك 
وروى احلارث عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال الصالة اليت فرط فيها سليمان صلى اهللا عليه و سلم 

  العصر 

  واملوضع الثالث قوله عز و جل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث 
ف رجل أن يضرب إنسانا عشر ضربات مث مل يضربه عشر فمن العلماء من قال هذا منسوخ يف شريعتنا وإذا حل

  مرات حنث 
  وقال قوم بل ال حينث إذا ضربه مبا فيه عشرة بعد أن تصيبه 



  العشرة فهذا قول الشافعي رمحه اهللا ومن قبله عطاء قال هي عامة 
  وقال جماهد هي خاصة وأهل املدينة مييلون إىل هذا القول 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  اميم السبع احلو

  حدثناأبو جعفر قال حدثناي ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة 

قال أبو جعفر وامنا نذكر ما نزل مبكة واملدينة ألن فيها أعظم الفائدة يف الناسخ واملنسوخ ألن اآلية اذا كانت مكية 
  نسخت املكية  وكان فيها حكم وكان يف غريها مما نزل باملدينة حكم غريه علم أن املدنية

  وجدنا يف احلواميم مثانية مواضع منها قي محعسق مخسة مواضع 

  باب يف ذكراملوضع األول 
قال اهللا عز و جل واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن ىف األرض حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا 

قال حدثنا داود بن قيس الصنعاين قال دخلت إبراهيم احلريب قال حدثناأمحد بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن خالد 
على وهب بن منية مع ذي جوالن فسألته عن قوله ويستغفرون ملن يف األرض قال نسختها اآلية اليت يف غافر 

  ويستغفرون للذين ءامنوا 
راد هذه قال أبو جعفر هذا ال يقع يف ناسخ وال منسوخ ألنه خرب من اهللا تعاىل ولكن جيوز أن يكون وهب بن منية أ

اآلية على نسخة تلك اآلية ألنه ال فرق بينهما وكذا جيب أن يتأول للعلماء وال يتأول عليهم اخلطأ العظيم إذا كان 
  ملا قالوه وجه 

والدليل على ما قلناه ما حدثناه أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال ثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن 
  تغفرون ملن يف األرض قال للمؤمنني منهم قتادة يف قوله تعاىل ويس

  باب ذكر املوضع الثاين 
  قال اهللا تعاىل إخبارا لنا أعملنا ولكم أعمالكم الحجة بيننا وبينكم 

فيها قواللن حمتمالن فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن 
س قال وقوله تعاىل لنا اعمالنا ولكم اعمالكم خماطبة لليهود أي لنا ديننا ولكم جويرب عن الضحاك عن ابن عبا

  دينكم قال مث نسخت بقوله تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا والباليوم األخر اآلية 
وكذا قال جماهد لنا أعملنا ولكم أعمالكم أي لنا ديننا ولكم دينكم الحجة بيننا وبينكم أي ال خصومة وهذا 

  لليهود مث نسخها قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم األخر فهذا قول 
  والقول الثاين أن تكون غري منسوخة أي ال حجة بيننا وبينكم ألن الرباهني قد ظهرت واحلجج قد قامت 

مث نسخ هذا  والقول األول جيوز ألن معىن ال حجة بيننا وبينكم على ذلك القول مل نؤمر أن حنتج عليكم ونقاتلكم
  كما أن قائال لو قال من قبل أن حتول القبلة ال نصلي إىل الكعبة مث حول الناس بعد جلازأن يقال نسخ ذلك 



  باب ذكر املوضع الثالث 
قال اهللا عز و جل من كان يريد حرث االخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له ىف 

  االخرة من نصيب 
ن فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن فيه قوال

الضحاك عن ابن عباس قال وقوله تعاىل من كان يريد حرث األخرة من كان من األبرار يريد بعمله الصاحل ثواب 
ن كان من الفجاز يريد بعمله احلسن الدنيا األخرة نزد له يف حرئه أي يف حسناته ومن كان يريد حرث الدنيا أي م

  نؤتة منها مث نسخ ذلك يف سورة سبحان من كان يريد العاجلة عجلنا له وفيها ما نشاء ملن نريد 
والقول اآلخر أهنا غري منسوخة وهو الذي ال جيوز غريه ألن هذا خرب واألشياء كلها بإرادة اهللا عز و جل أال ترى 

  صلى اهللا عليه و سلم ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت اللهم ارمحين ان شئت أنه قد صح عن رسول اهللا 

قال أبو جعفر إال أنه جيوز أن يتأول للقول األول أن يكون معناه هذه على نسخة هذه فيصح ذلك ورمبا أغفل من 
ل على أهنا غري منسوخة أنه مل ينعم النظر يف مثل هذا فجعل يف األخبار ناسخا ومنسوخا فلحقه الغلط العظيم والدلي

خرب وقد قال قتادة يف اآلية من آثر الدنيا على اآلخرة وكدح هلا مل يكن له يف اآلخرة إال النار ومل يزدد منها شيئا إال 
  ما قسم اهللا عز و جل 

  باب ذكراملوضع ا لرابع 
  قال اهللا عز و جل قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب 

  ية أربعة أقوال يف هذه اآل
فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك 
عن ابن عباس قل آل أسئلكم عليه أجرا قال ال أسألكم على اإلميان جعال إال أن تودوين لقرابيت وتصدقوين ومتنعوا 

عن أنفسهم وأوالدهم مث نسختها قل ماسألتكم من أجر فهو لكم إن  مين ففعل ذلك األنصار ومنعوا منه منعهم
  أجري إال على اهللا 

ومذهب عكرمة أهنا ليست مبنسوخة قال كانوا يصلون أرحامهم فلما بعث النيب صللى اهللا عليه وسلم قطعوه فقال 
  قل ال أسألكم عليه أجرا إال أن تودوين وحتفظوين لقرابيت وال تكذبوين 

قيس عن األعمش عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ملا أنزل اهللا عز و جل قل ال اسئلكم عليه أجرا إال ويف رواية 
  املودة يف القرىب قالوا يا رسول اهللا من هؤالء الذين نود هبم قال 

  علي وفاطمة وولدمها صلوات اهللا عليهم 
نصر عن زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال  والقول الرابع من أمجعها وأبينها كما قرىء على عبداهللا بن الصقر بن

حدثنا عوف ومنصور عن احلسن قل ال أسئلكم عليه أجرا إال املودة ىف القرىب قال التقرب إىل اهللا عز و جل 
  والتودد إليه بطاعته فهذا قول حسن 

ألزدي قال حدثنا ويدل على صحته احلديث املسند عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حدثناأمحد بن حممد ا
الربيع بن سليمان املرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قزعة وهو ابن أيب سويد البصري قال حدثنا عبداهللا 



بن أيب جنيج عن جماهد عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال أسألكم على ما آتيتكم به من 
   عز و جل وأن تتقربوا إليه بطاعته البينات واهلدى أجرا إال أن توآدوا اهللا

  فهذا املبني عن اهللا عز و جل قد قال هذا وكذا قالت األنبياء صلوات اهللا عليهم قبله إن أجري إال على اهللا 

  باب ذكر املوضع اخلامس 
  قال اهللا عز و جل والذين إذآ أصاهبم البغي هم ينتصرون 

  ون من املشركني مث نسخها أمرهم باجلهاد زعم ابن زيد أهنا منسوخة قال املسلمون ينتصر
وقال غريه هي حمكمة واالنتصار من الظامل باحلق تقومي له حممود ممدوح صاحبه كان الظامل مسلمأ أو مشركا كما 
  روى أسباط عن السدي والذين إذآ أصاهبم البغي هم ينتصرون قال ينتصرون ممن بغى عليهم من غريأن يتعدوا 

  بن زيد ألن اآلية عامة وهذا أوىل من قول ا
وجزاؤا سيئة سيئة مثلها أوىل ما قيل فيه معاقبة املسيء مبا جيب عليه ومسيت الثانية سيئة ألهنا مساءة للمقتص منه 

  والنحويون يقولون هذا على االزدواج 
حدثنا علي بن وأكثر العلماء على أن هذا يف العقوبات والقصاص وأخذ املال ال يف الكالم إال ابن أيب جنيح كما 

  احلسني عن احلسن بن حممد عن ابن عليه عن ابن أيب جنيح وجزاؤا سيئة سيئة مثلها قال 

  إذا قال له أخزاك اهللا قال له أخزاك اهللا 
  وقال ابن زيد هذا كله منسوخ باجلهاد وكذا عنده وملن انتصر بعد ظلمه إمنا هو للمشركني خاصة 

  لكالم واهللا أعلم وقول قتادة أنه عام وكذا يدل ظاهر ا

  باب ذكر املوضع الذي يف الزخرف 
  قال اهللا عز و جل فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون 

مجاعة من العلماء يقولون إهنا منسوخة باألمر بالقتال فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن هشام 
باس فاصفح عنهم أي أعرض عنهم وقل سالم أي قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك عن ابن ع

معروفا أي قل ملشركي أهل مكة فسوف يعلمون مث نسخ هذا يف سورة براءة بقوله جل وعز فاقتلوا املشركني حيث 
  وجدمتوهم اآلية 

قال أبو جعفر وحدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أمحد بن نيزك عن اخلفاف عن 
  عن قتادة فاصفخ عنهم قال مث نسخ ذلك وأمر بالقتال  سعيد

  باب ذكر املوضع الذي يف اجلاثية 
  قال اهللا عز و جل قل للذين ءامنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا ليجزى قوما مبا كانوا يكسبون 

  قال مجاعة من العلماء هي منسوخة 
هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويرب عن الضحاك  فمن ذلك ما حدثناه عليل بن أمحد قال حدثنا حممد بن

عن ابن عباس قل للذين ءامنوا يغفروا نزلت يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شتمه رجل من املشركني مبكة قبل 
اهلجرة فأراد أن يبطش به فأنزل اهللا تعاىل قل للذين ءامنوا يعين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يغفروا للذين ال 



رجون أيام اهللا ويعفوا ويتجاوزوا للذين ال خيافون مثل عقوبات األيام اخلالية ليجزي قوما مبا كانوا يكسبون مث ي
  نسخ 

  هذا يف براءة بقوله تعاىل فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
وله عز و جل حدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة يف ق

  قل للذين ءامنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا قال نسختها فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 

  باب ذكر اآلية اليت يف االحقاف 
  قال اهللا عز و جل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم 

ا حسني بن علي اجلعفي عن سفيان وما أدري قرىء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثن
ما يفعل يب وال بكم قال يرون أهنا نزلت قبل الفتح ويف رواية الضحاك عن ابن عباس نسختها إنا فتحنا لك فتحا 

  مبينا ليغفر لك اهللا ماتقدم من ذنبك وما تأخر اآلية 

ا أنه خرب واآلخر أن من أول السورة قال أبو جعفر فمحال أن يكون يف هذا ناسخ وال منسوخ من جهتني إحدامه
إىل هذا املوضع فيه خطاب للمشركني واحتجاج عليهم وتوبيخ هلم فوجب أن يكون هذا أيضا خطابا للمشركني 

كما كان ما قبله وما بعده وحبال أن يقول صلى اهللا عليه و سلم للمشركني وما أدري ما يفعل يب وال بكم يف 
و سلم من أول مبعثه إىل وفاته خيرب أن من مات على الكفر خملد يف النار ومن مات  اآلخرة ومل يزل صلى اهللا عليه

على اإلميان واتبعه وأطاعه فهو يف اجلنة فقد رأى صلى اهللا عليه و سلم ما يفعل به وهبم يف اآلخرة وليس جيوز أن 
دري أتصري إىل خفض ودعة أم إىل يقول هلم ما أدري ما يفعل يب وال بكم يف اآلخرة فيقولوا كيف نتبعك وأنت ال ت

  عذاب وعقاب 
والصحيح يف معىن اآلية قول احلسن كما قرىء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا 

  وكيع قال حدثنا أبو بكر اهلذيل عن احلسن وما أدري ما يفعل يب والبكم يف الدنيا 

اهللا ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغالء وغىن قال أبو جعفر وهذا أصح قول وأحسنه ال يدري رسول 
  وفقر ومثله ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء إن أنا إآل نذير وبشري 

  بسم اهللا ا لرمحن الرحيم 
  سورة حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  مدنية حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس قال سورة حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  قال أبو جعفر وجدنا فيها موضعني 

  باب ذكر املوضع ا ألول 
قال اهللا عز و جل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 

  حىت تضع احلرب أوزارها 
األوثان ال جيوز أن يفادوا وال مين العليهم يف هذه اآلية مخسة أقوال من العلماء من قال إهنا منسوخة وهي يف أهل 



  والناسخ هلا عندهم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
  ومنهم من قال هي يف الكفار مجيعا وهي منسوخة 

  ومنهم من قال هي ناسخة وال جيوز أن يقتل األسري ولكن مين عليه أو يفادى به 
ل فإذا أسر العدو بعد ذلك فلإلمام أن حيكم فيه مبا يرى من قتل ومنهم من قال ال جيوز األسر إال بعد اإلثخان والقت

  أو من أو مفاداة 
  والقول اخلامس أهنا حمكمة غري ناسخة وال منسوخة واإلمام خمري أيضا 

فممن قال بالقول األول ابن جريج ومجاعة معه فمن ذلك ما حدثنا احلسن بن غليب عن يوسف بن عدي قال 
  ن حدثنا بن املبارك عن اب

  جريج فإما منا بعد وإما فدآء قال نسختها فاقتلوأ املشركني حيث وجدمتوهم 
قال أبو جعفر وهذا معروف من قول ابن جريج أن اآلية منسوخة وأهنا يف كفار العرب وهو قول السدي وكثري من 

  الكوفيني 
لنظر وقالوا إذا أسر املشرك مل جيز أن والقول الثاين أهنا يف مجيع الكفار وأهنا منسوخة قول مجاعة من العلماء وأهل ا

مين عليه وال أن يفادى به فريد إىل املشركني وال جيوز عنده أن يفادى إال باملرأة ألهنا ال تقتل والناسخ هلا فافتلوا 
املشركني حيث وجدمتوهم إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف فوجب أن يقتل كل مشرك إال من قامت الداللة 

من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه اجلزية قالوا واحلجة لنا يف قتل النيب صلى اهللا عليه و سلم عقبة بن على تركه 
  أيب معيط وأبا عزة فيل فإن هذين 

وغريمها أهل أوثان بعد هذا ألن عقبة قتل يوم بدر وأبا عزة يوم أحد قالوا فليس يف هذا حجة فقيل فإن ثبت يف 
  هذا حجة فهو القتل كما هو 

فأما االحتجاج مبا فعله أبو بكر الصديق وعمر وعلي رضي اهللا عنهم من املن فليس فيه حجة ألن أبا بكر رضي اهللا 
  عنه إمنا من على األشعث ألنه مرتد فحكمه أن يستتاب 

   وامنا من عمر رضي اهللا عنه على اهلرمزان ألنه احتال عليه بأن قال له اشرب فال بأس عليك فقال له قد أمنتين

وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إمنا من على قوم مسلمني يشهدون شهادة احلق ويصلون ويصومون قال أبو أمامة 
كنت معه بصفني فكان إذا جيء باألسري استحلفه أن ال يكثر عليه ودفع إليه أربعة دراهم وخاله وكان هذا مذهبه 

م ماله وال يتبعه إذا وثن وال جيهز على جريح فكانت هذه سنته رمحة اهللا عليه أن ال يقتل األسري من املسلمني وال يغن
  يف قتال من بغى من أهل القبلة 

وحدثناأبو جعفر قال وحدثنا أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر عن 
  قتادة فإما منا بعد وإما فدآء قال نسختها فشردهبم من خلفهم 

  د نسخها فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وهو قول احلكم وقال جماه
  والقول الثالث أهنا ناسخة قول الضحاك ومجاعة غريه كما روى 

  الثوري عن جويرب عن الضحاك فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم قال نسخها فإما منا بعد وإما فداء 
ابن املبارك عن ابن جريج عن عطاء فإما منا  ومن ذلك ما حدثناه احلسن بن غليب عن يوسف بن عدي قال حدثنا



  بعد وإما فداء قال فال يقتل املشرك ولكن مين عليه ويفادى إذا أسر كما قال اهللا عز و جل 
  قال أشعث كان احلسن يكره أن يقتل األسري ويتلو فإما منا بعد وإما فدآء 

 يكون فداء وال أسر إال بعد األثخان والقتل والقول الرابع رواه شريك عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال ال
  بالسيف 

والقول اخلامس قاله كثري من العلماء كما حدثنا بكر بن سهل قال ثنا عبداهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل 
  م عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس فإما منا بعد وإما فدآء قال فجعل اهللا عز و جل النيب صلى اهللا عليه و سل

  واملؤمنني باخليار يف األسارى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوا هبم 
قال أبو جعفر وهذا على أن اآليتني حمكمتان معمول هبما وهو قول حسن ألن النسخ إمنا يكون بشيء قاطع فإذا 

إذا لقينا الذين كفروا قبل األسر قتلناهم أمكن العمل باآليتني فال معىن للقول بالنسخ إذ كان جيوز أن يقع التعبد 
  فإذا كان األسر جاز القتل واملفاداة واملن على ما فيه الصالح للمسلمني 

  وهذا القول يروى عن أهل املدينة والشافعي وأيب عبيد وباهللا التوفيق 

  باب ذكر املوضع الثاين 
  قال اهللا عز و جل فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون 

قال أبو جعفر من قال هذه ناسخة لقوله تعاىل وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا احتج بأن يف هذه املنع من امليل إىل 
  الصلح اذا مل يكن باملسلمني حاجة إىل ذلك الصلح 

  وقد قيل هاتان اآليتان نزلتا يف وقتني خمتلفني 
  اآلية عامة  وقيل جيوز أن يكون وإن جنحوا للسلم يف قوم بأعياهنم وتكون هذه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة الفتح واحلجرات 

حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنما نزلتا باملدينة وقد ذكرنا قول من قال إنا فتحنا لك 
وأن هذا ال  فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ماتقدم من ذنبك وما تأخر ناسخ لقوله تعاىل وما أدري ما يفعل يب وال بكم

  يكون فيه نسخ ومل نذكر معىن إنا فتحنا لك على استقصاء وهذا موضعه 
فمن الناس من يتوهم أنه يعين هبذا فتح مكة وذلك غلط والذي عليه الصحابة والتابعون غريه حىت كأنه إمجاع كما 

  روى أبو إسحاق عن 

  ا نعده فتح احلديبية كنا أربع عشرة مائة الرباء إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال تعدون الفتح فتح مكة وإمن
  وكذا روى األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال تعدون الفتح فتح مكة وإمنا هو احلديبية 

  وكذا قال أنس بن مالك وابن عباس وسهل بن حنيف واملسور بن خمرمة 
ا أقوال العلماء بينة ولو مل يكن وقال به من التابعني احلسن وجماهد والزهري وقتادة ويف تسمية فتح احلديبية فتح

  فيها إال أن اهللا تعاىل أنزل على نبيه صلى اهللا عليه و سلم لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت 



الشجرة بعد أن عرفه املغفرة له مث مل ينزل بعد ذلك سخطا على من رضي عنه وأيضا فإن احلديبية بئر ورد عليها 
فتفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها فجاء باملاء حىت عمهم ومل يكن بني املسلمني املسلمون وقد غاض ماؤها 

  والكفار إال ترام حىت كان الفتح 
وقد كان بعض العلماء يتأول أنه إمنا قيل ليوم احلديبية الفتح ألنه كان سببا لفتح مكة وجعله جمازا كما يقال قد 

  دخلنا املدينة إذا قاربنا دخوهلا 
ني ما يف هذا ما حدثناه أمحد بن حممد بن احلجاج قال حدثنا حيىي بن سليمان قال حدثين األجلح عن حممد بن وأب

إسحاق عن ابن شهاب بإسناده مل قال مل يكن يف اإلسالم فتح أعظم منه كانت احلرب قد حجرت بني الناس فال 
رب وأمن الناس فتالقوا ومل يكلم أحد بعقد يتكلم أحد وإمنا كان القتال فلما كانت احلديبية والصلح وضعت احل

  اإلسالم إال دخل فيه ولقد دخل يف تلك السنني مثل من كان قبل ذلك أو أكثر 
  وهذا قول حسن بني 

وقال جل وعز ال يستوى منكم من أنفق من مقبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجه من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا 
ا جاء بذلك التوقيف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ألصحابه هذا فرق ما كان هذا يف يوم احلديبية أيض

بينكم وبني الناس ويف احلديث ال تسبوا أصحايب فلو أنفق أحدكم ملء األرض ما بلغ من أحدهم وال نصيفه وهذا 
  يف الذين أنفقوا قبل احلديبية وقاتلوا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  لنجم والقمر والرمحن والواقعة سورة ق والذرايات وا

  حدثناأبو جعفر قال حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة 
قال أبو جعفر وجدنا فيهن مخسة مواضع يف سورة ق موضع قال اهللا تعاىل فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك 

ن يكون فاصرب على مايقولون منسوخا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبارالسجود جيوز أ
بقوله عز و جل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم األخر اآلية وجيوز أن يكون حمكما أي اصرب على أذاهم فإن 

  اهللا هلم باملرصاد 
قرىء  وهذا نزل يف اليهود جاء التوقيف بذلك ألهنم تكلموا بكالم حلق النيب صلى اهللا عليه و سلم منه أذى كما

على إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب سعد وهو سعيد بن 
املرزبان عن عكرمة عن ابن عباس قال هناد قرأته على أيب بكر أن اليهود جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  األحد ويوم االثنني وخلق اجلبال يوم الثالثاء  فسألته عن خلق السماوات واألرض فقال خلق اهللا األرض يوم

مبا فيها من املنافع وخلق الشجر واملاء واملدائن والعمارات واخلراب يوم األربعاء قال اهللا تعاىل قل أءنكم لتكفرون 
بالذي خلق األرض يف يومني إىل سواء للسائلني قال ملن سأل وخلق السماء يوم اخلميس وخلق النجوم والشمس 

قمر واملالئكة يوم اجلمعة إىل ثالث ساعات بقني منه وخلق يف أول ساعة من هذه الثالث الساعات اآلجال وال
حيث ميوت من ميوت ويف الثانية ألقى اآلفة على كل شيء ينتفع به الناس ويف الثالثة آدم صلى اهللا عليه و سلم 

قالت اليهود مث ماذا يا حممد قال مث استوى على وأسكنه اجلنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها يف آخر ساعة 
العرش قالوا قد أصبت لو متمت مث استراح فغضب النيب صلى اهللا عليه و سلم غضبا شديدا فنزلت ولقد خلقنا 



  السماوت واألرض وما بينهما ىف ستة أيام وما مسنا من لغوب 
بعض العلماء على أنه إذا حزب إنسانا أمر فينبغي قال أبو جعفر مث قال عز و جل فاصرب على ما يقولون فتأول هذا 

  أن يفزع إىل الصالة قال حذيفة كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة 
وعن ابن عباس أنه عرف وهو راحل مبوت قتم أخيه فأمر حبط الراجلة مث صلى ركعتني وتال واستعينوا بالصرب 

  على اخلاشعني والصالة وإهنا لكبرية إال 

مث قال عز و جل وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال أبو صاحل الصبح والعصر وقد قيل 
  الصبح والعصر والظهر ويكون ومن الليل للمغرب والعشاء اآلخرة 

كل صالة وأما أدبار السجود فبني العلماء فيه اختالف فأكثرهم يقول الركعتان بعد املغرب ومنهم من يقول بعد 
  مكتوبة ركعتان 

والظاهر يدل على هذا إال أن األوىل اتباع األكثر وال سيما وهو صحيح عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهذا 
أمر مبا قد أمجع املسلمون عليه أنه نافلة فيجوز أن يكون ندبا ال حتما وجيوز أن يكون منسوخا مبا صح عن رسول 

ال جيب على أحد إال مخس صلوات ونقل ذلك اجلماعة وكان التأذين فيها واإلقامة يف  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه
  عهد رسول اهللا صلى اله عليه وسلم واخللفاء الراشدين املهديني رضي اهللا عنهم وال أحد منهم يوجب غريها 

  م ويف سورة الذاريات موضعان فاملوضع األول قوله عز و جل ويف أمواهلم حق للسائل واحملرو
  من العلماء من قال هي حمكمة كما قال احلسن البصري وإبراهيم النخعي يف املال حق سوى الزكاة 

ومن قال هي منسوخة قال هى وإن كانت خربا ففي الكالم معىن األمر أي أعطو السائل واحملروم وجيعل هذا 
سليمان قال حدثنا مروان بن  منسوخا بالزكاة املفروضة كما قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن

  معاوية قال حدثنا سلمة بن نبيط قال مسعت الضحاك بن مزاحم يقول نسخت الزكاة كل صدقة يف القرآن 
قال أبو جعفر وللعلماء ىف احملروم مثانية أقوال وقرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا 

كريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق السبيعي عن قيس بن كرقز قال سألت ابن عبدالرحيم بن سليمان قال حدثنا ز
  عباس عن قول اهللا جل وعز للسائل واحملروم فقال السائل الذي يسأل واحملروم الذي ال يبقى له مال 

  ويف رواية شعبة والثوري عن أيب إسحاق عن قيس عن ابن 

رضي اهللا عنه احملروم الذي مل يشهد احلرب أي فيكون له سهم يف عباس قال احملروم احملارف وقال حممد بن احلنفية 
  الغنيمة 

  وقال زيد بن أسلم احملروم الذي حلقته جائحة وأتلفت زرعه 
وقال الزهري احملروم الذي ال يسأل الناس واحتج حبديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قيل له من 

جيد ما يغنيه وال يفطن له فيعطى وال يسأل الناس وقال عكرمة احملروم الذي املسكني يا رسول اهللا قال الذي ال 
  اليسمى له شيء 

  والقول الثامن يروى عن عمر بن عبدالعزيز قال احملروم الكلب 
قال أبو جعفر وإمنا وقع االختالف يف هذا ألهنا صفة أقيمت مقام املوضوع واحملروم هو الذي قد حرم الرزق 

قوال كلها داخلة يف هذا غري أنه ليس فيها أجل مما روى عن ابن عباس رضي اهللا عنه وال أمجع أنه فاحتاج فهذه األ



  احملارف 
  واملوضع اآلخر قوله جل ثناؤه فتول عنهم فما أنت مبلوم 

بلغ يف رواية الضحاك أن التويل عنهم منسوخ ألنه قد أمر باإلقبال عليهم باملوعظة قال اهللا جل وعز يا أيها الرسول 
ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته فأمر أن يبلغ كل ما أنزل إليه كما قالت عائشة رضي اهللا عنها 

  من زعم أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم الفرية 
  صري كان منك قال جماهد فتول عنهم فأعرض عنهم فمآ أنت مبلوم أي ليس يلومك ربك جل وعز على تق

  ويف الطور وسبح حبمد ربك حني تقوم 
للعلماء فيه أقوال فمن ذلك ما حدثناه أمحد بن حممد بن احلجاج قال حدثنا حيىي اجلعفي قال حدثنا ابن وهب قال 
حدثنا أسامة بن زيد مسع حممد بن كعب القرظي يقول يف هذه اآلية وسبح حبمد ربك حني تقوم قال حني تقوم إىل 

   الصالة
قال اجلعفي وحدثين عمر بن هارون البلخي قال حدثين أبو مصلح عن الضحاك يف هذه اآلية قال حني تقوم للصالة 

  أن تكرب 

  وتقول سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك 
  قال أبو جعفر وهذا قول أن هذه اآلية يف افتتاح الصالة 

مجع املسلمون أنه من مل يستفتح الصالة هبذا فصالته جائزة فلو كان هذا أمرا من ورد هذا بعض العلماء وقال قد أ
  اهللا لكان موجبا فإن قيل هو ندب قيل لو صح أنه واجب مبا تقوم به احلجة جلاز أن يكون ندبا أو منسوخا 

  وقال أبو اجلوزاء وسبح حبمد ربك حني تقوم من النوم 
يكون هذا فرضا ويكون هذا النوم للقائلة ويعين به صالة الظهر ألن صالة واختار هذا القول حممد بن جرير قال 

  الصبح مذكورة يف اآلية 

  والقول الثالث قول أيب األحوص أن يكون كلما قام من جملس قال سبحانك اللهم وحبمدك 
 يف آية مل يعلم وهذا القول أوالها من جهات إنه أوكدها قد صح عن عبداهللا بن مسعود رمحه اهللا وإذا تكلم صحايب

أحد من الصحابة خالفه مل تسع خمالفته ألهنم أعلم بالتنزيل والتأويل كما قرىء على حممد بن جعفر بن حفص عن 
يوسف بن موسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبداهللا إوسبح حبمد 

  سبحان اهللا وحبمده ربك حني تقوم قال حني تقوم من اجمللس تقول 
  قال أبوجعفر فيكون هذا ندبا جلميع الناس 

وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه رغب يف ذلك وكان يقول كلما قام من جملس سبحانك اللهم 
  وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ويف بعض احلديث يغفرله كل ما كان يف ذلك اجمللس 

  ون هذا ملا كان خماطبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم كان فرضا عليه وحده هذا على قول قوم وقد جيوز أن يك
  وحجة ثالثة أن الكالم عام فال خيص به القيام من النوم إال حبجة 

مث قال جل وعز ومن الليل فسبحه فيه ثالثة أقوال من العلماء من قال يعين به املغرب والعشاء قال ابن زيد يعين به 
غرب وحدثنا على بن احلسني عن احلسن بن حممد عن ابن علية قال حدثناابن جريج عن جماهد قال قال ابن عباس امل



ومن الليل فسبحه هو التسبيح يف أدبار الصلوات مث قال جل وعز وإدبارالنجوم فيه قوالن قال الضحاك وابن زيد 
ه صالة الصب ومن رض فاألوىل أن حتمل اآلية أدبار النجوم صالة الصبح واختار حممد بن جرير هذا القول ألن

  عليها 
قال أبو جعفر قلت وأوىل من هذا القول ألنه جاء عن صحايب ال نعلم له خمالفا كما قرىء على حممد بن جعفر بن 
حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا حممد بن فضيل قال حدثنا العالء بن املسيب عن أيب إسحاق عن احلارث 

  جل وعز وإدبار النجوم قال الركعتان بعد الفجر  عن علي يف قوله

فإن قيل فالركعتان غري واجبتني واألمر من اهللا عز و جل على احلتم إال أن تكون حجة تدل على أنه على غري احلتم 
فاجلواب عن هذا أنه جيوز أن يكون حتما مث نسخ ألنه ال فرض إال الصلوات اخلمس وجيوز أن يكون ندبا ويدلك 

  ك ما أمجع العلماء عليه أن ركعيت الفجر ليستا بفرض ولكنهما مندوب إليهما فال ينبغي تركهما على ذل
  ويف النجم قوله جل عز وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 

للناس يف هذا أقوال فمنهم من قال إهنا منسوخة ومنهم من قال هي حمكمة وال ينفع أحد أن يصدق عنه أحد وال أن 
  عمله قالوا وليس لإلنسان إال ما سعى كما قال اهللا جل وعز جيعل له ثواب شيء 

وقال قوم قد جاءت أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأسانيد صحاح فهي مضمومة إىل اآلية وقال قوم 
األحاديث هلا تأويل وليس لإلنسان على احلقيقة إال ما سعى فمن تؤول عليه أن اآلية منسوخة ابن عباس كما حدثنا 

بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال وقوله 
تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما سعى فانزل اهللا جل وعز بعد ذلك والذين ءامنوا أتبعهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم 

  وقال حممد بن جرير يذهب إىل أهنا منسوخة  ذريتهم فأدخل اهللا عز و جل األباء اجلنة بصالح األبناء

قال أبو جعفر كذا عندي يف احلديث وكان جيب أن يكون فأدخل اهللا عز و جل األبناء اجلنة بصالح األباء إال أنه 
  جيوز أن يكون املعىن على أن اآلباء يلحقون األبناء كما يلحق األبناء باآلباء 

افع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا الثوري عن عمرو قال أبو جعفر وحدثنا أمحد بن حممد بن ن
بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال إن اهللا يرفع ذرية املؤمن معه يف درجة اجلنة وإن كانوا دونه يف العمل 

  والذين ءامنوا وتبعهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم أي نقصناهم 
د بن حممد األزدي قال حدثنا إبراهيم بن أيب داود قال حدثنا أمحد بن شكيب الكويف قال حممد بن بشر وحدثنا أمح

العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن مساعه عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى 
ته وإن كان مل يبلغها بعمله ليقر هبم عينه مث قرأ اهللا عليه و سلم قال إن اهللا جل وعز لريفع ذرية املؤمن معه يف درج

  والذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم اآلية 
  قال أبو جعفر فصار احلديث مرفوعا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذا جيب 

يه و سلم ألنه إخبار عن اهللا عز و جل أن يكون ألن ابن عباس رمحه اهللا ال يقول هذا إال عن رسول اهللا صلى اهللا عل
  مبا يفعله ومبعىن أنه أنزهلا عز و جل 

وأما قول من قال ال ينفع أحدا أن يصدق عنه أحد ومل يتأول األحاديث فقول مرغوب عنه ألن ما صح عن النيب 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسع أحدا رده قال اهللا جل وعز وما ءاتاكم الرسول فخذوه وقد صحت ع



  صلى اهللا عليه و سلم أحاديث سنذكر منها شيئا 
قال أبو جعفر حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار 

عن عبداهللا بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءته امرأة من خثعم 
يه فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصرف وجه الفضل تستفت

إىل الشق األخر فقالت يا رسول اهللا إن فريضة اهللا جل وعز على عباده باحلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع 
  أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك يف حجة الوداع 

ل أبو جعفر ويف حديث ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن سليمان عن ابن عباس زيادة وهي أن النيب صلى اهللا قا
  عليه و سلم قال هلا أرأيت لو 

كان على أبيك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين اهللا أوىل فقال قوم ال حيج أحد عن أحد واحتج له بعض 
نها وقد أمجع العلماء على أن ال يصلي أحد عن أحد قيل هلم فاحلج خمالف أصحابه فقال يف احلج صالة ال بد م

  للصالة مع ثبات السنة وسنذكر قول من تأول احلديث 
وقد روى شعبة عن جعفر بن أيب وحشية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رجال قال يا رسول اهللا إن أمي 

  توفيت وعليها صيام قال فصم عنها 
ى بقوله من العلماء ال يصم أحد عن أحد فقال من احتج هلم هذا احلديث وإن كان مستقيم وقد قال من يقتد

اإلسناد وسعيد بن جبري وإن كان له احملل اجلليل فقد وقع يف أحاديثه غلط وقد خالفه عبيداهللا بن عبداهللا وعبيداهللا 
  من اإلتقان على ما ال خفاء به كما حدثنا بكر بن سهل 

 بن يوسف قال أنبانا مالك عن عبيداهللا بن عبداهللا بن مسعود اهلذيل عن عبداهللا بن عباس أن سعد قال حدثنا عبداهللا
بن عبادة استفىت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ان أمي ماتت وعليها نذر مل تقضه قال فاقضه 

  عنها 
صلى اهللا عليه و سلم قال يلحق املسلم أو ينفع املسلم  وروى الزهري عن أيب عبداهللا األغر عن أيب هريرة عن النيب

  ثالث ولد صاحل يدعو له وعلم ينشره وصدقة جارية 
قال أبو جعفر ونذكر قول من تأول هذه األحاديث فيها أقوال قال أبو جعفر من العلماء من قال باألحاديث كلها 

به فقال حيج اإلنسان عن اإلنسان ويتصدق عنه كما ومل جيز فيها الترك منهم أمحد بن حممد بن حنبل وكان هذا مذه
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات وعليه صيام شهر رمضان أطعم عنه لكل يوم مد ومن مات وعليه 

  صيام نذر صام عنه وليه كما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اإلنسان وال يصوم عنه وال يصلي وهذا مذهب ومن العلماء من قال ببعض األحاديث فقال حيج اإلنسان عن 
  الشافعي 

  ومنهم من قال ال جيوز يف عمل األبدان أن يعملها أحد عن أحد وال حيج أحد عن أحد وهذا قول مالك بن أنس 
ومنهم من قال األحاديث صحيحة ولكن هي حممولة على اآلية وإمنا حيج اإلنسان عن اإلنسان إذا أمره أو أوصى 

  ن له فيه بذلك أو كا



  سعي حىت يكون موافقا لقوله عزوجل وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 
ومنهم من قال ال يعمل أحد عن أحد شيئا فإن عمله فهو لنفسه كما قال جل وعز وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 

  وقال يف األحاديث سبيل األنبياء صلى اهللا عليهم أمجعني أال مينعوا أحدا من فعل اخلري 
  بو جعفر وقول أمحد يف هذا بني حسن وهو أصل مذهب الشافعي قال أ

فإن قال قائل كيف ترد إىل اآلية ففي ذلك جوابان أحدمها أن ما قاله الرسول صلى اهللا عليه و سلم وصح عنه فهو 
نة عن مضموم إىل القرآن كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن عيي

  ابن املنكدر وأيب النضر عن عبيداهللا بن أيب رافع عن 

أبيه أو غريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت 
  به أو هنيت عنه فيقول ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا عز و جل اتبعناه 

اعة من الفقهاء أن يضم احلديث إىل القرآن كما قال اهللا جل وعز قل آل أجد ىف مآ قال أبو جعفر وهذا جواب مج
أوحى إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو حلم خنزير مث حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري فكان مضموما إىل اآلية 
أمحد رمحه اهللا من أكثر الناس اتباعا هلذا حىت قال من احتجم وهو صائم فقد أفطر هو وحامجه كما قال  وكان

  رسول اهللا 

ويف األحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو أن اهللا جل وعز إمنا قال وأن ليس لإلنسان إال ما سعى والم اخلفض 
ن إال ما سعى فإذا تصدق عنه غريه فليس جيب له شيء إال أن معناها يف العربية امللك واإلجياب فليس جيب لإلنسا

  اهللا جل وعز يتفضل عليه مبا مل جيب له كما يتفضل على األطفال بإدخاهلم اجلنة بغري عمل 
  قال أبوجعفر فعلى هذا يصح تأويل األحاديث 

نفسها فماتت ومل توص  وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجال قال يا رسول اهللا إن أمي افتلتت
  أفتصدق عنها قال نعم فيكون يف هذا احلديث ما ذكرنا من التأويالت 

وفيه من الغريب قوله افتلتت نفسها معناه ماتت فجأة ومنه قول عمر رضي اهللا عنه كانت بيعة أيب بكر فالتة فوقي 
د وفعل مثل ذلك وذلك أن أبا بكر اهللا عز و جل شرها أي فجأة ويف هذا من املعىن أن عمر رضي اهللا عنه تواع

رضي اهللا عنه كان له من الفضائل الباهرة اليت ال تدفع ما يستوجب به اخلالفة وأن يبايع فجأة وليس هذا لغريه 
وكان له استخالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياه على الصالة قال حممد بن جرير استخالفه إياه على 

ه على إمامة املسلمني والنظر يف أمورهم ألنه استخلفه على الصلوات اليت ال يقيمها إال الصالة مبعىن استخالفه إيا
  األئمة من اجلمع واألعياد وروجع يف ذلك فقال يأىب اهللا جل وعز واملسلمون إال أبا بكر 

ول اهللا وقال غري حممد بن جرير روي شعبة والثوري عن األعمش ومنصور عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان أن رس
صلى اهللا عليه و سلم قال استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن 

  فلما استخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر على خري أعمالنا كان ما دونه تابعا له 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة احلديد واجملادلة 



  بإسناده عن ابن عباس أهنما نزلتا باملدينة  حدثنا ميوت
قال أبو جعفر وجدنا يف سورة اجملادلة موضعني فأحدمها قوله جل وعز والذين يظاهرون من نساءهم مث يعودون ملا 

  قالوا فتحرير رقبة 
  فمن العلماء من قال هذه ناسخة ملا كانوا عليه ألن الظهار كان 

فارة قال أبو قالبة الظهار طالق اجلاهلية فكان الرجل إذا ظاهر من امرأته مل عندهم طالقا فنخ ذلك وجعل فيه الك
  يرجع فيها أبدا 

قال أبو جعفر وقرىء على أمحد بن عمر وابن عبداخلالق عن يوسف بن موسى قال حدثنا عبيداهللا بن موسى قال 
ان الرجل يف اجلاهلية إذا قال المرأته حدثين أبو محزة الثمايل وهو ثابت بن أيب صفية يف عكرمة عن ابن عباس قال ك

  أنت علي كظهر أمي حرمت عليه وذكر احلديث وقال فيه فأنزل اهللا جل وعز قد مسع اهللا اجملادلة إىل آخر اآلية 
   ١٢واملوضع اآلخر قوله جل وعز يا أيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة اجملادلة 

على أن هذه اآلية منسوخة كما حدثنا جعفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو  أكثر العلماء
نعيم قال حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل يا أيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم 

  عنه مث نسخت قال أول من عمل هبا علي بن أيب طالب رضي اهللا  ١٢صدقة واجملادلة 

وقرىء على علي بن سعيد بن بشري عن حممد بن عبداهللا املوصلي قال حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي قال حدثنا 
سفيان الثوري عن عثمان بن املغرية عن سامل بن أيب اجلعد عن علي بن علقمة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

تم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة قلت يا رسول اهللا كم قال قال ملا نزلت يا أيها الذين ءامنوا إذا ناجي
دينارا قلت ال يطيقونه قال كم قلت حبة شعري قال إنك لزهيد قال فنزلت ءأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم 

  اآلية  ١٣صدقات اجملادلة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة احلشر 

  عن ابن عباس أهنا مدنية قال مل جند فيها إال موضعا واحدا أخربنا أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده 
قال اهللا جل وعز ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن 

   ١٧السبيل احلشر 
يف بدء اإلسالم تقسم  يف هذه اآلية ستة أقوال للعلماء منهم من قال هي منسوخة وقال الفيء والغنيمة واحد وكان

الغنيمة على هذه األصناف وال يكون ملن قاتل عليها شيء إال أن يكون من هذه األصناف مث نسخ اهللا عز و جل 
ذلك يف سورة األنفال فجعل هلؤالء اخلمس وجعل األربعة األمخاس ملن حارب فقال جل وعز واعلموا أمنا غنمتم 

  اآلية  ٤١من شيء فأن هللا مخسه وللرسول األنفال 
  وهذا قول قتادة رواه عنه سعيد 

ومنهم من قال الفيء خالف الغنيمة والغنيمة ما أخذ عنوة بالغلبة واحلرب يكون مخسه يف هذه األصناف وأربعة 
  أمخاسه للذين قاتلوا عليه والفيء ما صوحل أهل احلرب عليه فيكون مقسوما يف هذه األربعة األصناف وال خيمس 



  لثوري رواه عنه وكيع وهذا قول سفيان ا
وقال غريه من الفقهاء الفيء أيضا غريالغنيمة وهوما صوحلوا عليه أيضا إال أنه خيرج مخسه يف هذه األصناف ويكون 

  أربعة أمخاسه خارجة يف صالح املسلمني 
م عليه من خيل ومنهم من قال هذه اآلية تبيني ملا قبلها من قوله عز و جل وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفت

  وال ركاب قال يزيدابن رومان الفيء ما قوتل عليه وأوجب عليه باخليل والركاب 
والقول السادس حدثناه أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال ثنا عبدالرزاق قال أخربنا معمر يف قول اهللا جل 

ة واخلراج خراج القرى يعين القرى اليت تؤدي بلغين أنه اجلزي ٧وعز ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى احلشر 
  اخلراج 

  قال أبو جعفر أما القول األول أهنا منسوخة فال معىن له ألنه ليست إحدامها تنايف األخرى فيكون النسخ 
والقول الثاين أن الفيء خالف الغنيمة قول مستقيم صحيح وذلك أن الفيء مشتق من فاء يفيء إذا رجع فأموال 

  اربني حالل للمسلمني فإذا امتنعوا مث صاحلوا رجع إىل املسلمني منهم ما صوحلوا عليه الكفار احمل
  وقول معمر إهنا اجلزية واخلراج داخل يف هذه اآلية مما صوحلوا عليه 

وا وأما قول من قال إن اآلية الثانية مبينة لألوىل فغلط ألن اآلية األوىل جاء التوقيف أهنا نزلت يف بين النضر حني أجل
عن بالدهم بغري حرب وفيهم نزلت سورة احلشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول 

احلشر فجعل اهللا عز و جل أمواهلم للنيب خاصة فلم يستأثر منها صلى اهللا عليه و سلم وفرقها يف املهاجرين ومل يعط 
ة مساك بن خرشة ومل يأخذ منها صلى اهللا عليه و سلم إال األنصار منها شيئا إال رجلني سهل ا بن حنيف وأيب دجان

  ما يكفيه ويكفي أهله ففي هذا نزلت اآلية األوىل 
  واآلية الثانية ألصناف بعينهم فقد علم أن ما كان يف أصناف بعينهم خالف ما كان للنيب وحده 

اهللا عنه يف هذا بعينه كما قرىء  ويبني ذلك هذا احلديث حني ختاصم علي والعباس رضي اهللا عنهما إىل عمر رضي
  على أمحد بن شعيب بن 

علي عن عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن 
احلدثان قال أرسل إيل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني تعاىل النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إىل 

حني دخلت إليه يا مال أما إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت برضخ فخذه فأقسمه بينهم  رمالة فقال
قلت له لو أمرت غريي بذلك قال خذه فجاء يرفأ فقال يا أمري املؤمنني هل لك يف عثمان بن عفان وعبدالرمحن بن 

ءه فقال يا أمري املؤمنني هل لك يف عوف والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص قال نعم فأذن هلم فدخلوا مث جا
العباس وعلي قال نعم فأذن هلما فدخال فقال العباس يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا يعين عليا فقال بعضهم 

أجل يا أمري املؤمنني فاقض بينهم وارمحهما فقال مالك بن أوس خيل إيل أهنما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر 
شدكم مث أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض هل تعلمون رضي اهللا عنه أن

  أن رسول اهللا قال ال نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم مث أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما باهللا 

قة قاال نعم قال فإن اهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض هل تعلمان أن رسول اهللا قال ال نورث ما تركنا صد
عزوجل خص نبيه خباصة مل خيص هبا أحدا من الناس فقال وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 



فكان اهللا جل ثناؤه أفاء على  ٦وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا على كل شيء قدير احلشر 
أثر هبا عليكم وال أخذها دونكم فكان رسول اهللا يأخذ منها نفقة سنة وجيعل ما بقي رسوله بين النضري فواهللا ما است

أسوة املال مث أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض هل تعلمون ذلك قالوا 
هل تعلمان ذلك قاال نعم فلما  نعم مث أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض

توىف رسول اهللا قال أبو بكر أنا ويل رسول اهللا فجئت أنت وهذا إىل أيب بكر فجئت أنت تطلب مرياثك من ابن 
أخيك ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول اهللا ال نورث ما تركنا صدقة فوليها أبو بكر 

يل رسول اهللا وويل أيب بكر فوليتها مبا شاء اهللا أليها مث جئت أنت وهذا وأنتما مجيع فلما توىف أبو بكر قلت أنا و
وأمركما واحد فسألتما فيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد اهللا لتلياهنا بالذي كان رسول 

ال أقضي بينكما بغريذلك حىت تقوم  اهللا يليها به فأخذمتاها على ذلك مث جئتماين ألقضي بينكما بغري ذلك فواهللا
  الساعة فإن عجزمتا عنها فرءاها إيل 
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قال أبو جعفر فقد تبني هبذا احلديث أن قوله جل وعز ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى األول خالف الثاين 
  وألنه جعل لرسول اهللا خاصة فإن الثاين خالفه ألنه آلجناس مجاعة 

اهللا عليه و سلم ال نورث ما تركنا صدقة فأصحاب احلديث يفرقون هبذا احلديث وجيعلونه  ويف احلديث قوله صلى
من حديث عمر مث جيعلونه من حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث الزبري ومن حديث سعد ومن حديث 

  عبدالرمحن بن عوف ومن حديث العباس ألهنم مجيعا قد اجتمعوا عليه 
  سلم ال نورث قوالن أحدمها أنه خيرب عنه وحده كما يقول الرئيس فعلنا وصنعنا ويف قوله صلى اهللا عليه و 

  والقول اآلخر أن يكون ال نورث جلميع األنبياء صلى اهللا عليهم وأكثر أهل العلم على هذا القول 
العلم فإن أشكل على أحد قوله عز و جل إخبارا وإين خفت املوايل من ورائي مرمي وما بعده فقد بني هذا أهل 

فقالوا إمنا قال هذا زكريا عليه السالم وإين خفت املوايل من ورائي ألنه خاف أال يكون يف مواليه مطيع هللا عز و 
جل يرث النبوة من بعده والشريعة فقال هب يل من لدنك وليا يرثين ويرث من آل يعقوب مث قال واجعله رب 

  رضيا 
ا فإن أشكل على أحد فقال إن سليمان قد كان نبيا يف وقت  ٦وكذا قوله جل وعز وورث سليمان داوود النمل 

أبيه قيل له قد كان ذلك إال أن الشرائع كانت إىل داود وكان سليمان معينا له فيها وكذا كانت سبل األنبياء صلى 
  اهللا عليهم إذا اجتمعوا أن تكون الشريعة إىل واحد منهم فورث سليمان ذلك 

  للعلماء فيه ثالثة أقوال وأما قوله شر ما تركنا صدقة ف
  منهم من قال هو مبنزلة الصدقة أي ال يورث وإمنا هو يف مصاحل املسلمني 

  ومنهم من قال كان النيب قد تصدق به 
والقول الثالث أن تكون الرواية ال نورث ما تركنا صدقة بالنصب فتكون ما مبعىن الذي وتكون يف موضع نصب 

  ن املقصود أنه عليه السالم ال يورث أيضا واملعاين يف هذا متقاربة أل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة املمتحنة 

  حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنا نزلت باملدينة 
  فيها أربع آيات 

أوالهن قوله جل وعز ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا 
   ٨ حيب املقسطني املمتحنة إليهم إن اهللا

للعلماء فيها أربعة أقوال منهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي خمصوصة يف الذين آمنوا ومل يهاجروا ومنهم 
  من قال هي يف حلفاء النيب ومن بينه وبينه عهد مل يقضه ومنهم من قال هي عامة حمكمة 

مد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخربنا فممن قال هي منسوخة قتادة كما حدثنا أمحد بن حم



معمر عن قتادة يف قوله جل وعز ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم 
  وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني قال نسخها فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم التوبة ه 

  لثاين قول جماهد قال الذين مل يقاتلوكم يف الدين الذين آمنوا وأقاموا مبكة ومل يهاجروا والقول ا
والقول الثالث قول أيب صاحل قال هم خزاعة وقال احلسن هم خزاعة وبنو احلارث بن عبد مناة أن تربوهم 

  وتقسطوا إليهم قال توفوا هلم بالعهد الذي بينكم وبينهم 
  حمكمة قول حسن بني وفيه أربع حجج منها أن ظاهر اآلية يدل على العموم  والقول الرابع أهنا عامة

ومنها أن األقوال الثالثة مطعون فيها ألن قول قتادة إهنا منسوخة رد عليه ألن مثل هذا ليس مبحظور وأن قوله جل 
ملشركني وال هو على ليس بعام جلميع ا ٥وعز فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم التوبة 

ظاهره فيكون كما قال قتادة وامنا هو مثل قوله عز و جل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مث ثبت عن الين 
القطع يف ربع دينار فصاعدا فصارت اآلية لبعض السراق ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم املبني عن اهللا عز و جل 

  قد خرج منه أهل الكتاب إذا أدوا اجلزية وخرج منه الرسول بسنة النيب  فكذا فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم
كما قال أبو وائل عن عبداهللا بن مسعود وكنت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت وافاه رسوالن من مسيلمة 

  فقال هلما أتشهدان أين رسول اهللا فقاال 

له لوال أن الرسول ال يقتل لقتلتكما وهنى رسول اهللا عن أتشهد أنت أن مسيلمة رسول اهللا فقال آمنت باهللا وبرسو
  قتل العسيف 

فهذا كله خارج من اآلية فقد علم أن املعىن فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم على ما أمرمت فال ميتنع أن يكون ما 
  اإلحسان ثابتا أمر به من اإلقساط إليهم وهو العدل فيهم ومن برهم أي اإلحسان إليهم بوعظهم أو غري ذلك من 

فمن ذلك أنه قد أمجع العلماء أن العدو إذا يعد وجب أال يقاتل يدعى ويعرض عليه اإلسالم فهذا من اإلحسان 
  إليهم والعدل فيهم 

وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان إذا غزى قوما إىل بالد الروم أمرهم أال يقاتلوا حىت يدعوا من عزموا على 
  قتاله إىل اإلسالم 

  وهذا قول مالك بن أنس يف كل من عزم على قتاله وهو مروي عن حذيفة 

وقال احلسن والنخعي وربيعة والزهري والليث بن سعد انه ال يدعى من بلغته الدعوة وهو قول للشافعي وأمحد 
  وإسحاق 

ا الذين ءامنوا ال تتخذوا والقول الثاين أهنا خمصوصة يف املؤمنني الذين مل يهاجروا مطعون فيه ألن أول السورة يا أيه
عدوي وعدوكم أولياء املمتحنة والكالم متصل فليس من آمن ومل يهاجر يكون عدوا هللا عزوجل وللمؤمنني والقول 

  الثالث يرد هبذا 
فصح القول الرابع وفيه من احلجة أيضا أن بر املؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل احلرب غري منهي عنه 

  ه ليس يف ذلك تقوية له وال ألهل دينه بسالح أو كراع وال فيه إظهار عورة للمسلمني وال حمرم ألن
واحلجة الرابعة أن تفسري اآلية إذا جاء عن صحايب مل يسع أحدا خمالفته وال سيما إذا كان مع قوله توقيف بسبب 

  نزول اآلية 



  قال أبو جعفر وقد وجدنا هذا 
زدي قال حدثنا إمساعيل بن حيىي قال حدثناحممد بن إدريس عن أنس بن قال أبو جعفر حدثنا أمحد بن حممد األ

  عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء ابنة أيب بكر قالت قدمت علي 

أمي وهي مشركة يف عهد قريش إذ عاهدوا رسول اهللا فاستفتيت رسول اهللا فقلت يا رسول اهللا إن أمي قدمت علي 
  لى أمك وهي مشركة أفأصلها قال نعم ص

وحدثناأمحد بن حممد قال حدثنا حممد بن عبداهللا األصبهاين قال حدثناإبراهيم بن احلجاج قال حدثين عبداهللا بن 
املبارك عن مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري عن عامر بن عبداهللا بن الزبري عن أبيه قال قدمت قتيلة ابنة العزى 

الصديق رضي اهللا عنه هبدايا مسن ومتر وقرظ فأبت أن تقبلها ومل تدخلها  بن أسعد على ابنتها أمساء ابنة أيب بكر
منزهلا فسألت هلا عائشة عن ذلك فنزلت ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن 

  تربوهم املمتحنة 
   قال أبو جعفر فقد بان ما قلناه هبذين احلديثني ومبا ذكرناه من احلجج

  باب ذكر اآلية الثانية من هذه السورة 
قال اهللا عز و جل يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن فإن علمتوهن 

فنسخ اهللا جل وعز هبذا على قول مجاعة من العلماء ما كان رسول  ١٠مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار املمتحنة 
عليه عامة قريش أنه إذا جاءه أحد منهم مسلم رده إليهم نقض اهللا جل وعز هذا يف النساء ونسخه وأمر اهللا عاهد 

  املؤمنني إذا جاءهتم املرأة املسلمة مهاجرة امتحنوها فإن كانت مؤمنة على احلقيقة مل يردوها إليهم 
  واحتج من قال هذا بأن القرآن ينسخ السنة 

يف الرجال والنساء وال جيوز لإلمام أن يهادن الكفار على أنه من جاء منهم ومنهم من قال وهذا كله منسوخ 
  مسلما رده إليهم ألنه ال جيوز عند أحد من العلماء أن يقيم مسلم بأرض الشرك جتري عليه أحكام أهل الشرك 

  واختلفوا يف التجارة إىل أرض الشرك 
  صلح النيب وما يف ذلك من النسخ واإلحكام والفوائد قال أبو جعفر وسنذكر ذلك بعد ذكر احلديث الذي فيه خرب 

فمن ذلك ما قرىء على أمحد بن شعيب بن علي عن سعيد بن عبدالرمحن قال حدثنا سفيان عن الزهري قال ونبأين 
  معمر بعد عن الزهري عن عروة بن الزبري أن مسور بن خمرمة ومروان بن 

 عام احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه فلما اختذ احلليفة احلكم يزيد أحدمها على صاحبه قاال خرج رسول اهللا
قلد اهلدى وأشعره وأحرم منها مث بعث عينا له من خزاعة وسار النيب حىت إذا كان وذكر كلمة قال أبو جعفر 
الصواب حىت إذا كان بغدير األشظاظ أتى عينه فقال إن قريشا مجعوا لك مجوعا ومجعوا لك األحابيش وإهنم 

  قاتلوك وصادوك عن البيت م
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أشريوا علي أترون أن منيل على ذراري هؤالء القوم الذين أعانوا علينا فإن جنوا 

يكن اهللا عز و جل قد قطع عنقا من الكفار وإال تركتهم حمروبني وموتورين فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يا 
ذا الوجه عامدا هلذا البيت ال تريد قتال أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه فقال النيب رسول اهللا إمنا خرجت هل

  امضوا على اسم اهللا 



قال أبو جعفر أحسب أن أبا عبدالرمحن اختصر هذا احلديث ملا فيه والذي فيه حيتاج إىل تفسريه واحلكمة فيه أو 
  يكون 

اه عن معمر عن الزهري عن عروة عن املسور ومروان بتمامه فذكر مبا يقدر أنه حيتاج إليه منه ألن عبدالرزاق رو
حنو هذا مث قال فراحوا يعين حىت إذا كانوا ببعض الطريق قال النيب إن خالد بن الوليد بالغميم يف خيل لقريش طليعة 

  فخذوا ذات اليمني فواهللا ما شعر هبم خالد حىت إذا هو بغربة اجليش فانطلق يركض نذيرا لقريش 
سار رسول اهللا حىت كان بالثنية اليت يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فأحلت فقالوا خألت  مث

القصواء خألت فقال النيب ما خألت القصواء وما ذلك هلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل مث قال والذي نفسي 
طيتهم إياها مث زجرها فوثبت به قال فعدل عنهم بيده ال يسألونين خطة يعظمون منها حرمات اهللا جل وعز إال أع

حىت نزل بأقصى احلديبية على مثد قليل املاء إمنا يتربضه الناس تربضا فلم تلبثه الناس أن نزحوه فشكي إىل رسول 
  اهللا العطش فانتزع سهما من كنانته مث أمرهم أن جيعلوه فيه فواهللا ما زال جييش هلم بالري حىت صدروا عنه 

  كذلك إذا جاء بديل بن ورقاء اخلزاعي يف نفر من قومه  فبيناهم

خزاعة وكان عيبة نصح رسول اهللا من أهل هتامة فقال إين تركت كعب بن لؤى إلعداد مياه احلديبية معهم العوذ 
  املطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت 

هنكتهم احلرب فاضرت هبم فإن شاءوا فقال رسول اهللا إنا مل جنيء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا 
هادنتهم مدة وخيلوا بيين وبني الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإال فقد مجوا وإن 

  أبوا فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت أو لينفذن اهللا عز و جل أمره 
فانطلق حىت أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل ومسعناه يقول قوال إن  فقال بديل سأبلغهم ما تقول

شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم ال حاجة لنا أن حتدثنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما مسعته 
  يقول قال مسعته يقول كذا وكذا فحدثهم مبا قال رسول اهللا 

الثقفي أي قوم ألستم بالولد قالوا بلى قال ألست بالوالد قالوا بلى قال فهل تتهموين قالوا ال فقال عروة بن مسعود 
قال ألستم تعلمون أين استنفرت أهل عكاظ عليكم جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعين قالوا بلى قال فإن هذا قد 

  عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 

  يب فقال له النيب حنوا من قوله لبديل ودعوين آته قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم الن
فقال عروة عند ذلك أي حممد أرأيت إن استأصلت وقومك هل مسعت أن أحدا من العرب اجتاح أصله قبلك وإن 

تكن األخرى فواهللا إين ألرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك فقال أبو بكر رضي اهللا عنه 
وندعه فقال من ذا فقالوا أبو بكر فقال أما والذي نفسي بيده لوال يد لك عندي مل امصص بظر الالت أحنن نفر 

  أجزك هبا ألجبتك 
قال وجعل يكلم النيب فكلما كلمه أخذ بلحيته واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب ومعه السيف وعلى رأسه 

ف وقال أخر يدك عن حلية رسول اهللا فرفع املغفر فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية رسول اهللا ضرب يده بنعل السي
  عروة رأسه وقال من هذا فقالوا 



  املغريةبن شعبة فقال أي غدر أولست أسعى يف غدرك 
وكان املغرية قد صحب قوما يف اجلاهلية فقتلهم وأخذ أمواهلم مث جاء فأسلم فقال النيب أما اإلسالم فأقبل وأما املال 

  فلست منه يف شيء 
يرمق صحابة النيب بعينيه قال فواهللا ما يتنخم رسول اهللا خنامة إال وقعت يف يد رجل منهم فذلك  مث إن عروة جعل

هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم أمرا تبدروه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده 
  وما حيدون النظر إليه تعظيما له 

قوم واهللا لقد وفدت على امللوك ووفدت على كسرى وقيسر والنجاشي قال فرجع عروة إىل أصحابه فقال أي 
واهللا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا واهللا إن ينتخم خنامة إال وقعت يف كف رجل 

وا منهم فذلك هبا وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفض
  أصواهتم عنده وما حيدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه 

فقال رجل من بين كنانة دعوين آته فقالوا ائته فلما أشرف على النيب وأصحابه قال النيب هذا فالن من قوم يعظمون 
  البدن فابعثوها 

هللا ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا عن البيت فقال رجل منهم يقال له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان ا
  له مكرز بن حفص دعوين آته قالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النيب هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النيب 

ب فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول اهللا اكت
بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال سهيل أما الرمحن فواهللا ما أدري ما هو ولكن أكتب بامسك اللهم كما كنت تكتب 

فقال املسلمون واهللا ما نكتبها إال بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال النيب اكتب بامسك اللهم مث قال هذا ما قاضى عليه 
ك رسوله ما صددناك عن البيت وال قاتلناك ولكن اكتب من حممد حممد رسول اهللا فقال سهيل واهللا لو كنا نعلم أن

  بن عبداهللا فقال قال الزهري وذلك قوله ال يسألونين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا عز و جل إال أعطيتهم إياها 

طة ولكن فقال النيب أن ختلوا بيننا وبني البيت نطوف به فقال سهيل بن عمرو واهللا ال تتحدث العرب أنا أخذنا ضغ
لك من العام املقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه ال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إال رددته إلينا فقال 

  املسلمون سبحان اهللا كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما 
فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو وهو يوسف يف قيوده قد خرج من أسفل مكة حىت رمى 

سه بني أظهر املسلمني فقال سهيل هذا يا حممد أول ما نقاضيك عليه أن ترده إىل فقال النيب إنا مل نقض الكتاب بنف
بعد قال فواهللا إذن ال أصاحلك على شيء أبدا قال النيب فأجره يل قال ما أنا مبجريه لك قال بلى فافعل قال ما أنا 

أي معاشر املسلمني أأرد إىل املشركني وقد جئت مسلما أال  بفاعل فقال مكرز بلى قد أجرناه لك فقال أبو جندل
ترون ماذا لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا يف اهللا فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه واهللا ما شككت منذ 

أسلمت إال يومئذ فأتيت النيب فقلت ألست نيب اهللا حقا قال بلى قلت ألسنا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى 
قلت فلم نعطي الدنية يف ديننا إذن قال إين رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت قد وعدتنا أنا 

سنأيت البيت فنطوف به قال بلى أفاخربتك أنك تأتيه العام قال ال قال فإنك تأتيه وتطوف به قال فأتيت أبا بكر 
نا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي فقلت يا أبا بكر أليس هذا نيب اهللا حقا قال بلى قلت ألس

  الدنية يف ديننا إذن قال أيها 



الرجل انه رسول اهللا وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه حىت متوت فواهللا إنه لعلى احلق قلت أو ليس 
  ال فإنك آتيه وتطوف به كان حيدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به قال بلى أفاخربك أنك تأتيه العام قال ال ق

  قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعماال 
فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اهللا ألصحابه قوموا فاحنروا مث احلقوا قال فواهللا ما قام رجل منهم حىت قال 

سلمة يا نيب ذلك ثالث مرات فلما مل يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من الناس فقالت أم 
اهللا أحتب ذلك اخرج مث ال تكلم أحدا منهم حىت تنحر وحتلق فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك 

قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما مث جاءه نسوة مؤمنات فأنزل اهللا عز و 
متحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن حىت بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ جل يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم املؤمنات فا

  امرأتني كانا له يف الشرك فتزوج إحدامها معاوية بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن أمية 

مث رجع النيب إىل املدينة فجاءه أبو بصري قال أبو جعفر وهو عتبة بن أسد بن حارثة الثقفي رجل من قريش وهو 
وا يف طلبه رجلني فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه النيب إىل الرجلني فخرجا به حىت بلغا ذا احلليفة مسلم فارسل

فنزلوا يأكلون من متر هلم قال أبو بصري ألحد الرجلني واهللا إين ألرى سيفك يا فالن جيدا فاستله اآلخر فقال أجل 
أنظر إليه فامكنه منه فضربه به حىت برد وفر األخر حىت  واهللا إنه جليد لقد جربت به مث جربت فقال أبو بصري أرين

أتى املدينة فدخل املسجد يعدو فقال النيب لقد رأي هذا ذعرا فلما انتهى إىل النيب قال قتل واهللا صاحيب واين ملقتول 
ال النيب ويل أمه مسعر فجاء أبو بصري فقال يا نيب اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذمتك قد رددتين إليهم مث أجناين اهللا منهم فق

  حرب لو كان له أحد فلما مسع ذلك علم أنه سريده إليهم 

  فخرج حىت أتى سيف البحر 
قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل قال فلحق بأيب بصري فجعل الخيرج من قريش رجل قد أسلم إآل حلق بأيب 

  بصري حىت اجتمعت منهم عصابة 
ىل الشام إال اعترضوا هلا فقتلوهم وأخذوا أمواهلم فأرسلت قريش إىل النيب قال فواهللا ما يسمعون بعري لقريش إ

يناشدونه باهللا والرحم إال أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النيب إليهم فأنزل اهللا عز و جل وهو الذي كف 
  حىت بلغ محية اجلاهلية  ٢٤أيديهم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة الفتح 

  مل يقروا أنه نيب اهللا ومل يقروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم واألحكام وحالوا بينه وبني البيت  وكانت محيتهم أهنم
قال أبو جعفر يف هذا احلديث من الناسخ واملنسوخ واألداب واألحكام من احلج واجلهاد وغريمها ومن التفسري 

  وغريه نيف وثالثون موضعا نذكرمنها موضعا موضعا إن شاء اهللا 
لوقوف على أن أصحاب رسول اهللا الذين كانوا باحلديبية بضع عشرة مائة وهم الذين أنزل اهللا عز و فمن ذلك ا

ا وأن البضع يقع ألربع قال جابر بن  ٨جل فيهم لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ا الفتح 
  عبداهللا كنا ألفا وأربعمائة وأن املائة تعد عدد الواحدة 

ل اهللا سن ملن أراد العمرة من املدينة وأهل من ذي احلليفة سنة ست مث أقام األمر على ذلك كما روى وفيه أن رسو
  مالك عن نافع عن ابن عمه عن النيب قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وذكر احلديث 

  ول اهللا منه أحرم بعمرة يف هذا الوقت وفيه أن اإلحرام من امليقات أفضل من اإلحرام من بلد الرجل ألن رس



أن حيرم الرجل من دويرة أهله ولو  ١٩٦ومنه أيضا أنه ليس معىن قول اهللا عز و جل وأمتوا احلج والعمرة هللا البقرة 
  كان كذا لكان رسول اهللا أوىل الناس بالعمل به 

م من دويرة أهلك قيل هذا يتأول على أنه فإن قيل فقد قال علي بن أيب طالب ىب رضي اهللا عنه إمتام العمرة أن حتر
خاص ملن كان بني امليقات ومكة كما روى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من كان أهله دون امليقات 

  فمهله من حيث كان أهله وكما يهل أهل مكة من مكة 
  ال جيوز إشعار البدن وفيه أن رسول اهللا أشعرالبدن فكانت هذه سنة على خالف ما يقول الكوفيون أنه 

وقرىء على أمحد بن شعيب عن العباس بن عبدالعظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن 
عبداهللا بن أيب بكر عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلد رسول اهللا هديه بيده وأشعرها مث مل حيرم شيئا كان 

  اهللا عز و جل أحله له وبعث 

مع أيب فدل هذا احلديث على خالف ما يقول الكوفيون ألهنم زعموا أن اإلشعار منسوخ بنهي النيب عليه باهلدى 
  السالم عن املثلة 

وهنى النيب عن املثلة إمنا كان يف وقعة أحد وقيل يف وقعة خيرب وحج أبو بكر رضي اهللا عنه بالناس بعد ذلك فكان 
  ر وقد كان اإلشعار أيضا يف حجة الوداع اإلشعار بعد ذلك وحمال أن ينسخ األول اآلخ

  وفيه أيضا سنة التقليد وفيه أن االشعار والتقليد قبل اإلحرام 
وفيه السنة يف التوجيه بعني إىل العدو وفيه التوجيه برجل واحد فدل هذا على أنه جيوز للرجل أن يسافر وحده يف 

  حال الضرورة 
جم على اجلماعة كما قال النيب يوم األحزاب من يعرف لنا خرب القوم وفيه أنه جيوز للواحد يف حال الضرورة أن يه

  فقال الزبري أنا فقال النيب يف لكل نيب حواري وحواري الزبري 
  وفيه الدليل على صحة خرب الواحد ولوال أنه مقبول ما وجه النيب بواحد ليخربه خبربالقوم 

  ذلك لتسنت به أمته وما شاور قوم إال هدوا ألرشد األمور  وفيه مشاورة النيب عليه السالم أصحابه قال احلسن فعل
وقال سفيان الثوري بلغين أن املشورة نصف العقل وحدثين أمحد بن عاصم قال حدثين عبداهللا بن سعيد بن احلكم 

  بن حممد 

مر عمران قال حدثين أيب قال حدثناابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس يف قوله عز و جل وشاورهم يف األ
  قال أبو بكر وعمر  ٥٩

وفيه مشورة أم سلمة على النيب أن خيرج إىل الناس فينحر وحيلق ألهنا رأت أهنم ال خيالفون فعله فدل هذا على أن 
  احلديث يف أمر النساء ليس يف املشورة وإمنا هو يف الوالية 

  وفيه السنة على أن النحر قبل احللق لقول النيب احنروا مث احلقواا 
  وفيه أن من قلد وأشعر مل حيرم على خالف ما يقول بعض الفقهاء 

  وفيه إباحة سيب ذراري املشركني إذا خرج املشركون فأعانوا مشركني 

  اخرين لقول النيب أترون أن منيل على ذراري هؤالء الذين أعانوهم فنصيبهم 
أو ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه وفيه إجازة ققال احملرم من صده عن البيت ومنعه من نسكه لقول النيب 



  قاتلناه 
  وفيه قول النيب والذي نفسي بيده ال يسألونىن خطة يعظمون هبا حرمات اهللا إال أعطيتهم إياها ومل يقل إن شاء اهللا 
قال أبو جعفر ففي هذا أجوبة منها أن يكون هذا شيئا قد علم أنه كذا فال حيتاج أن يسثشى فيه ألن اإلنسان إمنا 

مر باإلستثناء فيما خياف أن مينع منه فيجوز أن يكون االستثناء حذف لعلم السامع أو مل يذكره احملدث أو جرى أ
  على وجه النسيان 

وفيه إعطاء النيب عليه السالم السهم ألصحابه حىت جعلوه يف املاء فكان ذلك من عالمات نبوته عليه السالم 
  وازديادهم بصرية 

  شركني بال مال يؤخذ منهم إذا كان مث ضعف وفيه إجازة مهادنة امل
وفيه أن حممد بن إسحاق قال هادهنم عشر سنني فعمل بذلك مجاعة من الفقهاء وقالوا ال جتوز املهادنة أكثر من 

  عشر سنني إذا كان مث خوف 
  ومنهم من قال ذلك إىل اإلمام يفعل فيه ما فيه صالح املسلمني 

ما فيه ضعف على املسلمني مما ليس فيه معصية هللا عز و جل إذا احتيج إىل ذلك وفيه إجازة مهادنة املشركني على 
ألن النيب ملا كتب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بسم اهللا الرمحن الرحيم امتنعوا من ذلك وأبوا أن يكتبوا إال 

ما قاضى عليه حممد بن عبد بامسك اللهم فأجاهبم إىل ذلك ألن هذا كله هللا عز و جل وكذا ملا قالوا ال تكتب إال 
  اهللا فأجاهبم إىل ذلك رسول اهللا وهو حممد بن عبد اهللا 

وفيه من املشكل أنه قاضاهم على أنه من جاءه منهم مسلما رده إليهم حىت نفر مجاعة من الصحابة من هذا منهم 
ا الفعل فمنهم من قال فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حىت ثبته أبو بكر رضي اهللا عنهما وتكلم العلماء يف هذ

  النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا لقلة أصحابه وكثرة املشركني وأنه أراد أن يشتغل بغري قريش حىت يقوى أصحابه 
ومن أصح ما قيل فيه وهو مذهب حممد بن إسحاق أنه كثر اإلسالم بعد ذلك حىت إنه كان ال خياطب أحد يعقل 

عز و جل علم أن منهم من سيسلم وأن يف هذا الصالح ومل يكن يف رده من  اإلسالم إال أسلم فمن هذا أن اهللا
أسلم إليهم إال أحد أمرين إما أن يفنت فيقول بلسانه ما ليس بقلبه فالوزر ساقط عنه وإما أن يعذب يف اهللا فيثاب 

  على أهنم امنا كانواا حبي أهاليهم وأقربائهم فهم مشفقون عليهم 
و جل علم أن يف ذلك الصالح إمحادهم العاقبة بأن سأل الكفار املسلمني أن حيوزوا إليهم والدليل على أن اهللا عز 

  كل من أسلم 

  وفيه قوله إين رسول اهللا ال أعصيه فدل على أن هذا كان عن أمر اهللا عزوجل 
ع نبيه عليه وفيه تبيني فضل أيب بكر رضي اهللا عنه وأنه أعلم الناس بعد رسول اهللا بأحكام اهللا عز و جل وشرائ

السالم ألنه أجاب عمر رضي اهللا عنهما مبثل جواب رسول اهللا وثبته وإمنا كان ذلك من عمر كراهة إلعطاء الدنية 
  يف اإلسالم 

وفيه هذا ما قاضى عليه حممد بن عبداهللا وكان يف هذا الرد على من زعم من الفقهاء أنه ال جيوز أن تكتب هذا ما 
  ذا يكون نفيا شهد عليه الشهود قال ألن ه

  قال أبو جعفر هذا إغفال قال اهللا عز و جل هذا ما توعدون ليوم احلساب 
  وفيه إجازة صلح اإلمام لواحد من املشركني عن مجيعهم ألن سهيل بن عمرو هو الذي صاحل 



  وفيما استحباب الفأل لقول رسول اهللا ملا جاء سهيل قد سهل لكم من أمركم 
رأس اإلمام بالسيوف إذا كان ذلك ترهيبا للعدو وخمافة للعذر ألن يف احلديث أن مغرية  وفيه إجازة قيام الناس على

بن شعبة كان قائما على رأس النيب متقلدا سيفه فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية النيب ضربه املغرية بنعل سيفه وقال 
  له أخر عن حلية رسول اهللا فنزع يده 

قوم من املشركني فقتلهم وأخذ ماهلم مث جاء إىل النيب مسلما فقال له النيب أما وفيه خرب املغرية أنه ملا خرج مع 
إسالمك فأقبله وأما املال فلست منه يف شيء ألن املشركني وإن كانت أمواهلم مغنومة عند القهر فال حيل أخذها 

خذ املال عند ذلك غدر عند األمن وإذا كان اإلنسان مصاحبا هلم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأ
  والغدر حمظور وأموال األبرار والفجار هلم يستوون يف ذلك ال يؤخذ منها شيء إال باحلق 

وفيه طهارة النخامة ألن أصحاب رسول اهللا كان إذا تنخم منهم من يأخذ النخامة فيحك هبا جلده على خالف ما 
  قال إبراهيم النخعي أن النخامة إذا سقطت يف ماء هريق 

  يه من قول النيب فإنك تأتيه فدل هذا على أنه من حلف على فعل ومل يوجب وقتا أن وقته أيام حياته وف
وفيه أن من أحرم حبج أو عمرة فحصره عدو حل من إحرامه وحنر هديه مكانه ألن النيب عليه السالم كذا فعل ملا 

  حصر يوم احلديبية حل وحنر يف احلل وأمر أصحابه بذلك 
بصري ملا سلمه النيب عليه السالم إىل الرجلني فقتل أحدمها وهو ممن دخل يف الصلح فلم يطالبه النيب عليه وفيه أن أبا 

  السالم به ملا مل يطالب به أولياؤه فكان احلكم فكذا يف نظري هذا 
  وفيه أنه وقع الصلح على أن يرد إليهم من جاء منهم فلما اعتزل 

من أسلم مل يأمر بردهم فدل هذا على أنه ليس على اإلمام إن صاحل على  أبو بصري بسيف النحر واجتمع إليه كل
  مثل هذا يف قول من يقول ليس مبنسوخ فليس عليه أن يدر من مل يكن عنده 

وفيه وال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إال رددته إلينا وكان هذا ليس فيه ذكر النساء فال نسخ على هذه 
وال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا وأحد حميط بالرجال والنساء مث أنزل الرواية ويف رواية عقيل 

اهللا عز و جل نسخ هذا يف النساء وكان فيه دليل أنه من شرط شرطا ليس يف كتاب اهللا عز و جل فهو باطل كما 
  روى عن النيب كل شرط ليس يف كتاب اهللا عز و جل فهو باطل 

ملا اجتمعوا بسيف البحر وضيقوا على قريش سألوا النيب أن يضمهم إليه فأنزل اهللا عز و جل وهو وفيه أن املسلمني 
   ٢٤الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 

بن قال أبو جعفر وقد روى يف نزول هذه اآلية غري هذا كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال حدثنا حممد بن حبر 
مطر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن مثانني رجال من 

  أهل مكة هبطوا على رسول اهللا 

فأعتقهم فأنزل اهللا عز و جل وهو الذي كف وأصحابه من التنعيم عند صالة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول اهللا 
  أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم اآلية 

قال أبو جعفر وهذا إسناد مستقيم وهو أوىل من األول من غري جهة وذلك أن يف هذا احلديث هبطوا من التنعيم 
ر ليس من بطن مكة وأيضا فإن يف هذا احلديث والتنعيم من بطن مكة وأبو بصري كان بسيف البحر وسيف البح



  الظفر هبم وليس يف ذلك ظفر 
ويف احلديث األول ما دل على أن من جالس إماما أو عاملا فرأى إنسانا قد أحلقه مكروها فينبغي له أن يغتره 

ن شعبة يده بنعل ويصون اإلمام أو العامل عن الكالم فيه ألن عروة بن مسعود ملا أخذ بلحية النيب ضرب املغرية ب
  السيف وقال أخر يدك عن حلية رسول اهللا 

وفيه استعمال احللم من أدب رسول اهللا كما أمره اهللا عز و جل يف كتابه فقال جل وعز ادفع باليت هي أحسن فإذا 
   ٣٥ ٣٤الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم فصلت 

قال أبو جعفر ومن حسن ما قيل يف هذه اآلية ما قاله ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اهللا بن 
صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ادفع باليت هي أحسن قال أمر اهللا عز و جل 

د اإلساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم اهللا من الشيطان وخضع املؤمنني بالصرب عند اجلزع واحللم عند اجلهل والعفو عن
  هلم عدوهم كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها 

  إال ذو حظ عظيم قال الذين أعد اهللا هلم اجلنة 
رمحه  ويف اآلية اليت قصدت لذكرها وءاتوهم ما أنفقوا فللشافعي فيها قوالن أحدمها أن هذا منسوخ قال الشافعي

اهللا وإذا جاءت املرأة احلرة من أهل اهلدنة مسلمة مهاجرة من أهل احلرب إىل اإلمام يف دار اإلسالم أو دار احلرب 
فمن طلبها من ويل سوى زوجها منع منها بال عوض وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غريه بوكالته ففيه قوالن أحدمها 

قول آخر وهو أال يعطى الزوج املشرك الذي جاءت زوجته  يعطي العوض والقول ما قال اهللا عز و جل وفيه
مسلمة العوض وإن شرط اإلمام رد النساء كان الشرط منتقضا ومن قال هذا قال إن شرط رسول اهللا ألهل 

احلديبية إذ فيه أن يرد من جاء منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا ففسخه اهللا جل وعز ورد العضو من 
م فلما قضى اهللا جل وعز مث رسوله أن ال يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء مفسوخا فسخ من فسخه منه

  وليس عليه عوض ألن الشرط املفسوخ باطل وال عوض للباطل 
قال أبو جعفر وهذا القول عنده أشبه القولني أال يعطى عوضا وقد تكلم على أن النيب صاحلهم على رد النساء مث 

لك فكان يف هذا نسخ السنة بالقرآن ومذهبه غري هذا ألن مذهبه أن ال ينسخ القرآن إال إن اهللا جل وعز نسخ ذ
قرآن وال ينسخ السنة إال سنة فقال بعض أصحابه ملا أنزل اهللا عز و جل اآلية مل يرد النيب النساء فنسخت السنة 

  السنة 

  كم رسول اهللا وثبت أنه ال جيوز أن يشترط اإلمام رد النساء حبكم اهللا عز و جل مث حب
  واختلف العلماء يف صلح اإلمام املشركني على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما 

فقال قوم ال جيوز هذا وهو منسوخ واحتجوا حبديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس ا بن أيب حازم عن خالد بن 
م رسول اهللا بنصف الدية وقال أنا الوليد أن رسول اهللا بعثه إىل قوم من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداه

بريء من كل مسلم أقام مع مشرك يف دار احلرب ال تراءى نارامها قالوا فهذا ناسخ لرد املسلمني إىل املشركني إذ 
  كان رسول اهللا قد برىء ممن أقام معهم يف دار احلرب 

احلكم غري منسوخ قال الشافعي قال أبو جعفر وهذا قول الكوفيني ومذهب مالك والشافعي رمحهما اهللا أن هذا 
وليس ألحد أن يعقد هذا العقد إال اخلليفة أو رجل بأمره ألنه يلي األموال كلها فمن عقد غري اخلليفة هذا العقد 



  فهو مردود 
  قال أبو جعفر ويف هذه اآلية وال متسكوا بعصم الكوافر املمتحنة ام 

عز و جل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولو ففي هذا قوالن أحدمها أنه منسوخ منه كما قال اهللا 
  كان إىل ظاهر اآلية مل حتل كافرة بوجه 

وقال قوم هي حمكمة إال أهنا خمصوصة ملن كان من غري أهل الكتاب فإذا أسلم وثين أو جموسي ومل تسلم امرأته فرق 
  دة بينهما وهذا قول بعض أهل العلم ومنهم من قال ينتظر هبا متام الع

فممن قال يفرق بينهما وال ينتظر متام العدة مالك بن أنس وهو قول احلسن وطاووس وجماهد وعطاء وعكرمة 
  وقتادة واحلكم وقال الزهري ينتظر هبا العدة وهو قول الشافعي وأمحد رمحهما اهللا 

م فإن كان أحدمها يف دار وقال أصحاب الرأي ينتظر هبا ثالث حيض إذا كانا مجيعا يف دار احلرب أو يف دار اإلسال
  احلرب واآلخر يف 

  دار اإلسالم انقطعت العصمة بينهما 
قال أبو جعفر وهذا االختالف يف املدخول هبا فإن كانت غري مدخول هبا فال نعلم اختالفا يف انقطاع العصمة بينهما 

سكوا بعصم الكوافر وهو وكذا يقول مالك يف املرأة ترتد وزوجها مسلم انقطعت العصمة بينهما وحجته وال مت
  قول احلسن البصري واحلسن بن صاحل 

  ومذهب الشافعي وأمحد أنه ينتظر هبا متام العدة 
  فإن كان الزوجان نصرانيني فأسلمت الزوجة ففيه أيضا اختالف 

  فمذهب مالك والشافعي وأمحد وهو قول جماهد الوقوف إىل متام العدة 
هما قال يزيد بن علقمة أسلم جدي ومل تسلم جديت ففرق بينهما عمر رضي ومن العلماء من قال انفسخ النكاح بين

اهللا عنه وهو قول طاووس ومجاعة غريه منهم عطاء واحلسن وعكرمة وقالوا ال سبيل عليها إال خبطبة واحتج بعضهم 
   ١٠بقوله جل وعز وال متسكوا بعصم الكوافر املمتحنة 

ال للنساء وال جيمع كافر على كوافر احلجة فيه وال تنكحوا املشركني وهذا االحتجاج غلط ألن الكوافر ال يكون إ
   ٢١حىت يؤمنوا 

  ومن العلماء من قال يستتاب فإن تاب وإال وقعت الفرقة 

  ومنهم من قال يزول النكاح باختالف الدارين 
  ومنهم من قال ال يزول النكاح إذا كانا يف دار اهلجرة وهذا قول النخعي 

  ري فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ومنهم من قال خت
  فإن أسلم الزوج فهي زوجته حباهلا ألهنا كتابية فإن أسلما مجيعا فهما على نكاحهما ال اختالف يف ذلك 

باب ذكر اآلية الثالثة من هذه السورة قال اهللا عز و جل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فئاتوا 
  اآلية  ١١م مثل ما أنفقوا املمتحنة الذين ذهبت أزواجه

أكثر العلماء على أهنا منسوخة قال قتادة وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد 
  فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا مث نسخ هذا يف سورة براءة 



  عمل به اليوم وقال الزهري انقطع هذا يوم الفتح وقال سفيان الثوري ال ي
وقال جماهد وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار الذين بينكم وبينهم عهد أو ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم 
أي فاقتصصتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي الصدقات فصار قول جماهد أهنا يف مجيع الكفار وقول 

ث أهنا نزلت يف قريش حني كان بينهم وبني النيب عهد كما روى الزهري قتادة أهنا فيمن مل يكن له عهد وقول ثال
عن عروة عن عاثشة قالت حكم اهللا بينهم فقال جل وعز وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا فكتب إليهم 

م وخفنا إليكم املسلمون قد حكم اهللا بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها وإن جاءتنا امرأة منك
بصداقها فكتبوا إليهم أما حنن فال نعلم لكم عندنا شيئا فإن كان لنا ضدكم شيء فوجهوا به فأنزل اهللا عز و جل 

  اآلية  ١١وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فئاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا املمنحنة 

  باب ذكر اآلية الرابعة من هذه السورة 
  اآلية  ١٢قال اهللا جل وعز يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن 

فمن العلماء من قال هذه منسوخة باإلمجاع أمجع العلماء على أنه ليس على اإلمام أن يشترط عليهن هذا عند 
  غري أن ينسخ بآية املبايعة إال أن أبا حامت فرق بني هذا وبني النسخ وقال هذا هو إطالق الترك من 

  واحتج بقول اهللا جل وعز ما ننسخ من آية أو ننسها قال ننساها نطلق لكم تركها 
  قال أبو جعفر هذا قول حسن وأصله عن ابن عباس رمحه اهللا وهو الذي يفرق بني نسخ ونسي 

  ؤمنني إقامة احملنة وقال بعض أهل النظر اآلية حمكمة فإذا تباعدت الدار واحتيج إىل احملنة كان على إمام امل

  سورة الصف واجلمعة واملنافقون والتغابن والطالق والتحرمي 
قال أبو جعفر قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثنا أمحد بن بشري عن سعيد عن 

  قتادة أن هذه السور مدنيات نزلن باملدينة 
صف نزلت مبكة وأن سورة اجلمعة واملنافقني نزلتا باملدينة وأن وحدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أن سورة ال

  سورة التغابن نزلت مبكة إأل آيات من آخرها نزلن باملدينة يف عوف بن مالك األشجعي شكا اىل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم جفاء أهله وولده فأنزل اهللا جل وعز يا أيها الذين ءامنوا إن من أزوجكم وأوالدكم 
  م فاحذروهم إىل اخر السورة وأن سورة التحرمي والطالق مدنيتان عدوا لك

قال أبو جعفر فالقول األول مروي عن جماهد وعن كريب عن ابن عباس قوله تعاىل يف هذه اآلية فاتقوا اهللا ما 
اتقوا اهللا استطعتم قد ذكرناه يف سورة آل عمران وذكرنا قول من قال إنه ناسخ لقوله جل وعز يا أيها الذين ءامنوا 

  حق تقاته 
  وفيها وأولت األمحال أجلهن أن يضعن محله 

  قال أبو جعفر وقد ذكرناه يف سورة البقرة وقول من قال هو ناسخ حلكم املتوىف عنها زوجها وهي حامل 
ي فأما املطلقة فال اختالف يف حكمها أهنا إذا ولدت فقد انقضت عدهتا وإمنا االختالف يف املتوىف عنها زوجها وه

  حامل 
فمن الصحابة من يقول عدهتا آخر األجلني منهم علي وابن عباس رضي اهللا عنهما ومنهم من قال إذا ولدت فقد 

  انقضت عدهتا منهم 



  عبداهللا بن مسعود قال نزلت هذه بعد تلك 
ضغن قال أبو جعفر وظاهر القرآن يدل على ما قال ابن مسعود قال اهللا عز و جل وأوالت األمحال أجلهن أن ي

  محلهن ومل يفرق بني املطلقة واملتوىف عنها زوجها وكذا السنة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة امللك ونون واحلاقة وسئل سائل ونوح واجلن 

  حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة فهن مكيات 
نسوخ وأنه كان قبل األمر بالقتال فلما فيهن قوله عز و جل فاصرب صرباا مجيال مذهب ابن زيد والشافعي أن هذا م

  أمر بالقتال أمر بالغلظة والشدة على الكفار واملنافقني 
  ورد عليه بعض أهل العلم قال ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزل صابرا عليهم 

  م للسائل صربا مجيال ومل يكن يف وقت خالف وقت فيكون كما قال ابن زيد وفيهن والذين يف أمواهلم حق معلو
  قال أبو جعفر وقد ذكرنا هذا يف سورة الذاريات مبا ال حيتاج معه اىل زيادة 

  سورة املزمل 
حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنا نزلت مبكة فهي مكية سوى آيتني منها فإهنما نزلتا باملدينة ومها قوله عز و 

  جل إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي اليل إىل آخرها 
ال أبو جعفر فيها موضعان قال اهللا وجل وعز يا أيها املزمل قم الليل إآل قليال اآلية فجاز أن يكون هذا ندبا وحضا ق

وأن يكون حتما وفرضا غري أن بابه بآن يكون حتما وفرضا إال أن يدل دليل على غري ذلك والدالئل تقوى أنه 
الليل دون بعض ألن قيامه ليس خمصوصا به وقتا كان حتما وفرضا وذلك أن الندب واحلض ال يقع على بعض 

  دون وقت وأيضا فقد جاء التوقيف مبا سنذكره إن شاء اهللا تعاىل 
  وجازأن يكون هذا حتما وفرضا على النيب صلى اهللا عليه و سلم وحده 

  وجاز أن يكون عليه وعلى أمته فجاء التوقيف بأنه كان عليه وعلى املؤمنني مث نسخ 
أمحد بن شعيب عن امساعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن احلارث قال حدثنا سعيد قال ثنا قتادة كما قرىء على 

  عن زرارة بن 

اوىف عن سعد بن هشام قال انطلقنا إىل عائشة رضي اهللا عنها فاستأذنا عليها فقلت أنبئيين بقيام رسول اهللا قالت 
اهللا جل وعز افترض القيام يف أول يا أيها املزمل على النيب  ألست تقرأ هذه السورة يا أيها املزمل قلت بلى قالت إن

وعلى أصحابه حوال حىت انتفخت أقدامهم وأمسك اهللا عز و جل خامتتها اثين عشر شهرا مث أنزل التخفيف يف اخر 
  هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة قال أبو عبدالرمحن خمتصر 

  ان فرضا عليه وعلى أصحابه مث نسخ فتبني هبذا احلديث أنه ك
وقول عائشة رضي اهللا عنها حوال يبني لك ما يف الناسخ واملنسوخ مما يشكل على أقوام وذلك أنه إذا قيل هلم صلوا 

كذا إىل حول أو قيل هلم صلوا كذا مث نسخ بعد فقد كان يف معىن قوله صلوا كذا أنه إىل وقت كذا وإن مل 
  خ يذكرفعلى هذا يكون النس



وقرىء على حممد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع ويعلى قاال حدثنا مسعر عن مساك 
  احلنفي قال مسعت ابن عباس يقول ملا أنزلت أول يا أيها املزمل كانوا يقومون حنوا من 

  قيامهم يف شهر رمضان حىت نزلت آخرها وكان بني أوهلا وآخرها حنوا من سنة 
عفر بن جماشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبداهللا قال حدثنا حجاج عن ابن قال حدثين ج

جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس يا أيها املزمل قم الليل إال قليال فلما قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واهللا املدينة نسختها هذه اآلية إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي ال

  يقدرالليل والنهار اىل آخرها 
وحدثنا حممد بن رمضان بن شاكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا قال 

صلوات اخلمس ومما نقل بعض من مسعت منه من أهل العلم أن اهللا جل وعز أنزل فرضا يف الصالة قبل فرض ال
فقال يا أيها املزمل قم اليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليآل أو زد عليه ورتل القران ترتيال مث نسخ هذ ا يف 

السورة معه فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي اليل ونصفه وثلثه إىل وءاتوا الزكاة وملا ذكر اهللا عز و جل 
  بعد أمره بقيام 

قليال أو الزيادة عليه فقال أدىن من ثلثي اليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كان بينا يف كتاب الليل نصفه إال 
اهللا نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول اهللا عز و جل فاقرءوا ما تيسر منه فخفف 

  فقال علم أن سيكون منكم مرضى إىل فاقرءوا ما تيسر منه 
قول اهللا عز و جل فاقرءوا ما تيسر منه معنيني أحدمها أن يكون فرضا ثابتا ألنه أزيل به فرض غريه  مث احتمل

واالخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغريه كما أزيل به غريه وذلك لقول اهللا عز و جل ومن الليل فتجهد به نافلة 
يل فتجهد به نافلة لك أي أن يتهجد بغري لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا فاحتمل قوله عز و جل ومن الل

الذي فرضه عليه مما تيسر منه قال الشافعي رمحه اهللا فكان الواجب طلب االستدالل بالسنة على أحد املعنني 
  فوجدنا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تدل على أن ال واجب من الصالة اال اخلمس 

  عز و جل واصرب على ما يقولون وأهجرهم هجرا مجيال قال أبو جعفر وأما املوضع الثاين فقوله 
قرىء على أمحد بن حممد بن احلجاج عن حيىي بن سليمان قال حدثين حممد بن بكر البصري قال حدثنا مهام بن حيىي 
عن قتادة يف قوله تعاىل واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال قال كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال مث أمر بعد 

  قتاهلم وقتلهم فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك ب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة املدثر إىل اخر اقرأ باسم ربك 

  حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أهنن نزلن مبكة 
  وجدنا فيهن أربعة مواضع 



  باب ذكر املوضع األول 
  آل قال اهللا عز و جل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طوي

  قال ابن زيد كان هذا أول شيء فريضة مث خففها اهللا عز و جل فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك 

   ١١٥ ١٤ذكر املوضع الثاين قال اهللا عز و جل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى األعلى 
  تكلم العلماء يف هذه اآلية بأجوبة 

  وى عنه أنه قال أخرجوا زكاة الفطرقبل صالة العيد فروي عن ابن عباس أنه قال من تزكى من الشرك ور
  وعن أيب مالك من تزكى من آمن 

  وعن عكرمة من تزكى من قال ال إله إال اهللا 
  وعن قتادة من تزكى بالعمل الصاحل والورع 

  وعن ابن جريج من تزكى مباله وعمله 
  وعن عطاء الصدقات كلها 

يء إن استطعت فإن اهللا عز و جل يقول قد أفلح من تزكى وذكر وعن عبداهللا إذا خرجت إىل الصالة فتصدق بش
  اسم ربه فصلى 

قال أبو جعفر وهذه األقوال متقاربة ألن التزكي يف اللغة التطهر وهذا كله تطهر ألنه انتهاء إىل ما يكفر ا لذنوب 
  اء وقيل زكاة من هذا ألهنا تطهري ملا يف املال وقيل هي من الزكاء أي من الزيادة والنم

وإمنا أدخلت هذه اآلية يف الناسخ واملنسوخ ألن مجاعة من العلماء تأولوها على أهنا يف زكاة الفطر منهم عمر بن 
عبدالعزيز قال أخرجوا زكاة الفطر من قبل أن تصلوا صالة العيد فإن اهللا عز و جل يقول قد أفلح من تزكى وذكر 

  اسم ربه فصلى 
الية وموسى بن وردان فقد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بزكاة وهو قول سعيد بن املسيب وأيب الع

الفطر وفرضها قبل أن تفرض الزكاة فجاز أن تكون الزكاة ناسخة ألهنا بعدها وجاز أن تكونا واجبتني وقد ثبت 
  وجوهبما وإن كان حديث قيس بن سعد بن عبادة رمبا أشكل فتوهم سامعه النسخ يف ذلك 

على أمحد بن شعيب بن علي عن حممد بن عبداهللا املبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة  كما قرىء
  بن كهيل عن 

لقاسم بن حميمرة عن أيب عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة الفطر قبل أن 
  ن نفعله تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا ومل ينهنا وحن

قال أبو جعفر وهذا احلديث ال يدل على نسخ ألنه قد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمرهم هبا 
  واألمر مرة واحدة يكفي وال يزول إال بشيء ينسخه 

يب القول والقول بأهنا واجبة على الغين والفقري قول أيب هريرة وابن عمروايب العالية والزهري وابن سريين والشع
ومالك والشافعي وابن املبارك غري أن الشافعي وابن املبارك قاال إذا كان عنده فضل على قوته وقوت من يعوله 

  كانت واجبة عليه 
  وأهل الرأي يقولون ال جتب زكاة الفطر على من حتل له الصدقة 



خللفاء الراشدون املهديون وقال إسحاق بن راهويه أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة الفطر وعمل هبا ا
  وهذا يدل على أنه إمجاع 

حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك بن أنس عن نافع عن عبداهللا بن عمر قال فرض 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة الفطر يف رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر وعبد ذكر 

  ملسلمني وأنثى من ا
قال أبو جعفر وقد أشكل هذا احلديث على بعض أهل النظر فقال ليس على الرجل أن خيرج عن عبده ألن العبد 
فرض عليه ومل يفرض على مواله ويف احلديث أن خيرج عنه فذلك على العبد أن خيرج عن نفسه إذا أعتق وهذا 

  ع صحته قول بالظاهر وقد بني ذلك احلديث االخر الثالث الذي ال تدف
روى عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغري وكبري 

  حر أو عبد بصاع من شعري أو صاع من متر 
فقد بني هذا احلديث ذاك فيجوز أن يكون على كل حر وعبد خيرج عنه احلر وجيوز أن يكون على مبعىن عن وذلك 

لغة موجود قال اهللا عز و جل أفتمارونه على ما يرى ال نعلم اختالفا أن معناه عما يرى وأنشد معروف يف ال
  لعمر أبيك أعجبين رضاها ... اذا رضيت على بنو قشري ... النحويون 

  قال حممد بن جرير أمجع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت مث اختلفوا يف نسخها 
د الصحاح عن النيب مل جيزأن يزال إال باإلمجاع أو حديث يزيلها ويبني نسخها ومل قال أبو جعفر فلما ثبت باألساني

  يأت من ذلك شيء وصح عن الصحابة والتابعني إجياهبا 
واختلفوا يف مقدار ما خيرج منها من الرب والزبيب وأمجعوا أنه ال جيوز من الشعري و التمر إال صاع وممن قال ال 

ن ومالك والشافعي وأمحد ويروى هذا القول عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه جيزىء من الرب إال صاع احلس
  وابن عباس واختلف عنهما 

وممن قال جيزىء نصف صاع من الصحابة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وعثمان بن عفان وعبداهللا بن مسعود 
  بة وأمسا ء وجابر وابن الزبري وأبوهريرة ومعاوية فهؤالء مثانية من الصحا
  ومن التابعني سعيد بن املسيب وعمربن عبدالعزيز وعروة وأبو سلمة 

وعطاء وطاووس وجماهد وسعيد بن جبري وأبو قالبة وعبداهللا بن شداد ومصعب بن سعد فهؤالء أحد عشر من 
  التابعني 

  وممن دوهنم الليث بن سعد والثوري ا وأبو حنيفة وصاحباه 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا فرض صاعا من شعري أو صاعا من متر قال أبو جعفر واحلجة للقول األول أ

  وكان قوهتم فوجب أن يكون كل قوت كذلك 
واحلجة للقول الثاين أن الصحابة هم الذين قدروا نصف صاع بر وهم أعلم الناس بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وال جتوز خمالفتهم إال إىل قول بعضهم 
فقد خالفهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وابن عباس فاجلواب أنه قد اختلف عنهما وليس أحد القولني  فإن قيل

  أوىل من اآلخر إال باالحتجاج بغريمها 



وقرىء على أمحد بن شعيب عن عمران بن موسى عن عبدالوارث قال حدثنا أبو أيوب عن نافع عن ابن عمر قال 
سلم زكاة رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر وعبد ذكر وأنثى  فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  فعدل الناس به نصف صاع بر 
  قال أبو جعفر فهذا ابن عمر خيرب أن الناس فعلوا هذا والناس اجلماعة 

يوسف روى فأما الزبيب فأهل العلم جممعون على أنه ال جيزىء منه يف زكاة الفطر إال صاع خال أبا حنيفة فإن أبا 
  عنه أنه خيرج منه نصف صاع كما خيرج من الرب 

فأما االختيار فيما خيرج فأهل العلم خيتلفون يف ذلك يروى عن ابن عمر أنه كان خيرج التمر وقال مالك رمحه اهللا 
ن التمر أحب ما أخرج أهل املدينة إىل التمر وقال أمحد إخراج التمر أحب إيل وإن كانوا يقتاتون غريه وقال غريه أل

منفعه عاجلة وقال الشافعي رمحه اهللا الرب أحب إيل وقال أبو يوسف أعجلها منفت الدقيق خيرج نصف صاع دقيق 
  من بر أوصاعا من دقيق الشعري 

  قال أبو جعفر فأما إخراج القيمة فمختلف فيه أيضا فممن أجاز 

  ذلك عمر بن عبدالعزيز واحلسن وأهل الرأي 
  وأمحد رمحهم اهللا إال إخراج املكيلة كما جاءت به السنة ومل جيز مالك والشافعي 

  وقال أبو إسحاق ذلك عند الضرورة 
  فأما دفع زكاة الفطر إىل إنسان وا حد وإن كانت عن مجاعة فمما اختلف فيه أيضا وأجازه أهل املدينة 

  وقال الشافعي رمحه اهللا تقسم كما تقسم الزكاة 
ف فيه أيضا فأكثر أهل العلم ال جييزه ومنهم من أجازه فممن أجازه مرة اهلمداين وأما إعطاء أهل الذمة منها فمختل

وهو قول أهل الرأي فرقوا بينها وبني الزكاة فلم جييزوا يف الزكاة إال دفعها إىل املسلمني وأجازوا يف زكاة الفطر أن 
  تدفع إىل أهل الذمة 

  العلم يوجبون عليه ذلك وأما دفع الرجل عن زوجته فمختلف فيه أيضا فأكثر أهل 
  وقال الثوري وأهل الرأي ال جيب ذلك عليه 

واختلفوا أيضا يف أهل البادية فقال عطاء والزهري وربيعة ال جتب عليهم زكاة الفطر وقال سعيد بن املسيب هي 
  واجبة عليهم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وهو قول أكثر أهل املدينة وأهل الكوفة 

بد املأذون له يف التجارة فمختلف يف أداه زكاة الفطر عنه أيضا فقال احلسن وعطاء ال جيب على مواله أن وأما الع
  يؤديها عنه وهو قول أهل الرأي وقال مالك والليث بن سعد واألوزاعي والشافعي عليه أن يؤديها عنه 

لرأي والشافعي ليس ذلك عليه وكذا واختلفوا أيضا يف املكاتب فقال مالك على مواله أن يؤدي عنه وقال أهل ا
  يروى عن ابن عمر 

وهبذا االختالف قال بعض العلماء ليس على الرجل أن يؤدي إال عن نفسه كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم على كل حر وعبد فاحلر يؤدي عن نفسه والعبد يؤدي عن نفسه 

لعبد يف ماله شيء إال صدقة الفطر إال أن الفقهاء الذين كما روى عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر قال ليس على ا
  تدور عليهم الفتيا يقولون 



  عليه أن خيرج عن عبده 
  فأما تقدير الصاع فقد قدره مجاعة من أهل العلم على أنه مخس ويبة وا ملد ربعه 

الويبة عن مخسة ومن قال قال أبو جعفر وال نعلم اختالفا يف الكيل فمن قال خيرج اإلنسان صاعا من بر قال خيرج 
خيرج نصف صاع من الرب قال الوبية عن عشرة وهذا قول الليث بن سعد واملتفقهون من أهل الرأي يقولون عن 

  مثانية 
واختلفوا يف مقدار الصاع من الوزن فقول الشافعي وأبو يوسف أنه مخسة أرطال وثلث وعن أهل املدينة أخذ هذا 

  وهم 

  نيفة وحممد هو مثانية أرطال أعلم الناس به وقال أبو ح
  وأما املوضع الثالث فقول اهللا عز و جل فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبصيطر 

قال ابن زيد أي لست تكرههم على اإلميان مث جاء بعد ذلك جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم واقعدوا هلم كل 
تذكرة كما هي مل تنسخ ويف رواية ابن أيب طلحة عن مرصد فنسخ هذالست عليهم مبسيطر فجاء قتله أو يسلم وال

  ابن عباس لست عليهم مبصيطر قال جببار 
قال أبو جعفر وهذا معروف يف اللغة يقال تسيطر على القوم اذا تسلط عليهم أي لست جتربهم على اإلسالم إمنا 

  عليك أن تدعوهم إليه مث تكلهم إىل اهللا عزوجل 
  و جل فإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب  وأما املوضع الرابع فقوله عز

  اختلف العلماء يف معناه فمن ذلك ما حدثناه أمحد بن حممد بن 

نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة فإذا فرغت من صالتك فانصب يف الدعاء 
هد إذا فرغت من شغلك بأمور الدنيا فصل وقال احلسن إذا فرغت من غزوك وجهادك فتعبد هللا عز و جل وقال جما

  واجعل رغبتك إىل اهللا عزوجل 
قال أبو جعفر وإمنا ادخل هذا يف الناسخ واملنسوخ ألن عبداهللا بن مسعود قال يف معىن فانصب فانصب لقيام الليل 

  وفرض قيام الليل منسوخ على أن هذا غريواجب 
مبا جيوز أن تشتغل به من أمور الدنيا واآلخرة فانصب أي فانتصب  واملعاين يف اآلية متقاربة أي إذا فرغت من شغلك

  هللا عز و جل واشتغل بذكره ودعائه والصالة له وال تشتغل باللهو وما يؤمث 
  وقد بني ابن مسعود ما أراد بقوله فإذا فرغت من الفرائض فا نصب لقيام الليل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  سورة القدر إىل آخر القرآن 

ال أبو جعفر حدثنا ميوت بإسناده عن ابن عباس أن سورة القدر ومل يكن مدنيتان وأن إذا زلزلت األرض زلزاهلا ق
  إىل آخر قل يا أيها الكافرون مكية وأن إذا جاء نصر اهللا إىل آخر قل أعوذ برب الناس مدنية 

ة إال إذا زلزلت األرض وإذا جاء وقال كريب وجدنا يف كتاب ابن عباس أن من سورة القدر إىل آخر القرآن مكي
  نصر اهللا وقل هو اهللا أحد 



  وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإهنن مدنيات 
وقال أبو جعفر مل جيد فيهن ناسخا وال منسوخا وإذا تدبرت ذلك وجدت أكثرهن وأكثر ما ليس فيه ناسخ وال 

وزأن يقع نسخ يف توحيد اهللا عزوجل وال يف أمسائه وال يف منسوخ إمنا هو فيما ال جيوز أن يقع فيه نسخ ألنه ال جي
  صفاته والعلماء يقولون وال يف أخباره ومعناه وال يف اخباره مبا كان وما يكون 

واحلكمة يف هذا أن النسخ إمنا يكون يف أحكام الشرائع من الصالة والصيام واحلظر واإلباحة وقد جيوز أن ينقل 
ومن النهي إىل األمر ألنك إذا قلت افعل كذا وكذا حمرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد  الشيء من األمر إىل النهي

سنة وإذا قلت افعل كذا وكذا حمرم عليك وأنت ال تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا سواء عليك ذكرته أم مل تذكره 
  فهذا حمال يف توحيد اهللا عز و جل وأمسائه وصفاته وإخباره مبا كان وما يكون 

ترى أنه حمال أن تقول قام فالن مث تقول بعد وقت مل يقم ألنه مل يقع يف األول اشتراط وال زمان فالنسخ يف  أال
  اإلخبار مبا كان وما يكون 

كذب ويف األمر والنهي أيضا مما ال يقع فيه نسخ وذلك األمر بتوحيد اهللا عز و جل واتباع رسله صلى اهللا عليهم 
  أمجعني 

ة بالصالة والتسليم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتباعه بإحسان وفضل وكرم واحلمد هللا وخص حممدا نيب الرمح
  رب العاملني 

  مت كتاب الناسخ وااملنسوخ يف القرآن واحلمد هللا كثريا 
  تأليف أيب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحوي رمحة اهللا عليه 

سابع عشر من شهر ربيع اآلخرة لسنة سبع وثالنني قوبلت حبسب اإلمكان وفرغ من مقابلتها يوم السبت ال
  وسبعمائة هجرية واحلمد هللا رب العاملني

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  


